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Sukilėliai Paėmę
San Sebastian

Nepatvirtintos žinios sako, kad sukilėliai 
jau paėmę miestą. Kitos žinios sako, 

kad ir Madridas esąs pavojuje

Chicago, I11M Trečiadienis/ Rugsėjo-September 9 d., 1936

IIENDAYE, Flrancijoj, rūgs.. (Vėliausiomis žiniomis, San
8.—Pasak Exchange Telegraph, 
sukilėliai paėmę San Sebastian, 
svarbų Biscay įlankos uosto 
miestų.

Patvirtinimo šios žinios dar 
nėra. -

. Sukilėliai jau nuo kelių die
nų veržėsi prie San Sebastian. 
Baskų nacionalistai buvo pasi
ryžę miestą atiduoti sukilėliams, 
kad išgelbėti miestą nuo sunai
kinimo, bet tam priešinosi loja- 
listų milicija.

Veržimasis prie San Sebas
tian prasidėjo kai sukilėliams 
po kelių dienų labai smarkaus 
mūšio pasisekė paimti In/n ir 
išžudyti tūkstančius lojalistų. 
Pabėgę lojalistai stojo ginti 'San 
Sebastian, bet jų jėgos yra ne
didelės ir nebuvo manoma, kad 
jiems pasiseks miestu apginti. 
Tečiaus visgi jie kelioms die
noms sutrukdė sukilėlių verži
mąsi ir davė progos miesto 
gyventojams išplaukti laivais, j 
saugesnes vietas. ’

Sebastian dar nėra paimtas, 
bet sukilėliai atsisakę priimti 
pasidavimą, trokšdami kruvi
nos atgiežos lojalistams).
MADRIDAS ESĄS PAVOJUJE

LONDONAS, rūgs. 8. —Gau
tosios čia diplomatinės žinios ro
do, kad sukilėliai sparčiai žy
giuoja Madrido apielinkėse ir 
sostinės puolimas esą skaitomas 
neišvengtinu.

Madrido korespondentams 
leista telefonuoti į Londoną ži
nią apie mirtį žymių Ispanijos 
monarchistų vadų, gen. Litis 
Mario ir multimilionieriaus gra
fo de los Moriles. Veikiausia jie 
buvo sušaudyti.

(Patvirtinimo žinių apie pa
vojų Madridui irgi nėra. Dagi 
patys sukilėliai, kurie mėgsta 
girtis prasimanytomis pergalė
mis, prisipažysta, kad jie buvo 
atmušti Talavera apygardoj. O 
ir buvo pavojingiausia vieta 
Madridui).
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The new streamllner, City

No. 213

Vokietijos naciai lai
ko Nuremburge 

suvažiavimą
NUREMBERG, rūgs. 8. — 

Naciai čia laiko savo metinį su
važiavimą, kuris užsitęs visą sa- 
vaitę. Į suvažiavimą liko • su
kviesta apie 50,000 nacių.

Bet tai nėra tokis suvažia
vimas kokį laiko kitos partijos 
kuriuose būna svarstoma įvai
rus partijos reikalai.

šio suvažiavimo tikslas yra 
duoti naciams didelį “šio”. Tad 
per visą savaitę vyks įvairiausi 
parengimai ir militariniai pa
radai. Suvažiavusiems “dele
gatams” nacių vadai pasakys 
visą eilę ilgiausių prakalbų ir 
delegatai galės nuo ryto ikF 
vakaro maršuoti įvairiuose pa
raduose. Bet šiaip balso su
važiavime jie neturės, nes už 
juos viską sprendžia jų “tatfr- 
tos vadas” Hitleris. Jo kalbą 
bus šventas įakymas visiems 
naciams, kurio jie aklai turi 
klausyti.

Anglija ruošiasi ka 
rui su arabais 

Palestinoje
Anglijoj jaučiamas karo sąjū

dis, siunčiant didelę kariuo
menę kovoti sukilusius ara
bus

Naujas “City of Denver” traukinys, kuris pasižymi greitumu ir patogumu. Viršuj vaizdas vago- 
no-restorano.
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Trockio duktė ir žen
tas esą sušaudyti 

Rusijoje

Beck teisinasi na
ciams dėl susiartini

mo su Francija

Rusijos generolas 
įspėja priešinin

kus rengtis

VARŠAVA, rūgs. 8.— Kur 
jer Warszawski praneša, kad 
Leono Trockio duktė ir jos vy
ras, pavarde Poslov, likę su
šaudyti Rusijoje.

Prezidentas išvyks
ta į pietines 

valstijas
WASHINGTON, rūgs. 8. — 

Nesenai sugryžęs iš apžiūrėjimo 
nukentėjusių nuo sausros sryčių 
vakarinėse valstijose, preziden
tas Rooseveltas dabar išvažiuo
ja į pietines valstijas— vyriau
sia į Tennesee ir North Carolina 
valstijas, kur jis keliose vietose 
pasakys prakalbas..

Francija irgi sparčiai 
didina ginklavimąsi

PARYŽIUS, rūgs. 8. —Delei 
Vokietijos padvigubinimo armi
jos, prailginant kareiviavimu 
iki dviejų metų ir delei didelio 
pavojaus naujo Europos karo, 
kuris gali susikurti iš Ispani
jos civilio karo, Franci jos val
džia nutarė paskirti dar $930,- 
000,000 padidinimui Franci jos 
apsiginklavimo ir pagerinimui 
jos armijų. Tuos pinigus nu
matoma išleisti per ateinančius 
keturius metus.

VARŠAVA, rūgs. 8. — Vo
kietijai nuolankaujanti Lenkijos 
užsienio reikalų ministerija yra 
labai susirupinusi tuo, kaip Vo
kietija pažiūrės į naują Len
kijos susiartinimą su Francija. 
Užsienio reikalų ministeris 
Juozas Beck todėl tuojaus šoko 
teisintis Berlynui ir ėmė jį įti
kinėti, kad Varšavos atnaujini
mas draugiškumo su Paryžium 
visai nepakenksiąs prieteliš- 
kiems Vokietijos ir Lenkijos ry
šiams.

, »

Vokiečiams pikčiausia yra, 
kad Francija sutiko paskolinti 
Lenkijai pinigų pabaigti vesti 
geležinkelį iš Silezijos kasyklų 
į Gdynią, aršiausi Dahzigo kon
kurentą.

Bet Beck tam negali pasi
priešinti, nes visas derybas su 
Francija vedė naujasis Lenki
jos diktatorius gen. Rydz Smig- 
ly, kuris užėmė velionio Pil
sudskio vietą, kaipo generali
nio armijos inspektoriaus.

Tečiaus visa Lenkija yra la
bai patenkinta nauju susiarti 
nimu su Francija ir gen. Rydz- 
Smigly, kuris dabar yra Ita
lijoje, ruošiasi labai iškilmingai 
pasitikti.

Hull kviečia visas 
valstybes vęngti karo

■ ■■ • •- ' ’>■» ■■■ >4.

WASHINGTON, rūgs. 8. — 
Įspėdamas, kad “taikoš rūbas 
pasidarė pavojingai plonas”, 
valstybės sekretorius Hull at
sišaukė į valstybes vengti karo.

Atvirai kritikuodamas kitų 
valstybių politikus, kurie nesi
rūpina sustabdyti šių dienų “ka
rinius palinkimus”, valstybės 
sekretorius ragina dėti visas 
pastangas išlaikymui taikos.

Kitaip gali kilti naujas visuo
tinas karas, kuris paliuosuos 
nesuvaldomas jėgas — “jėgas, 
kurios gali visiškai sunaikinti 
modeminį politinį mintijimą ir 
jo atsiekimus” ir galbūt suardy
tą pačą civilizaciją.

Tokias mintis jis pareiškė 
kalbėdamas pasauliniame jėgos 
kongrese, kuriame dalyvauja 
apie 3,000 delegatų iš veik visų 
šalių, jų tarpe ir Lietuvos.
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Portugalijoje ištiko 
dviejiį įaro laivų 

sukilimas

MIAMI SHORES, Fla., r. 8. 
—Kaip policija sprendžia, Mrs. 
Harriet Brockman, 49 m. ku
ri buvo pasimetusi su savo vy
ru, nušovė gatvių ir parkų su
perintendentą John Sinclair, 60 
nu, pas kurį ji dirbo už šeimi
ninkę, ir tada pati nusišovė.

RYMAS, rūgs. 7. —Mussolini 
sutikimu, įsakyta pakelti algas 
apie 4,000,000 Italijos laukų dar
bininkams. Pakėlimas siekia nuo 
6 iki 9 nuoš.

MIAMI, Fla., rūgs. 8. — 
Mrs. Mary Belle Brubaker, 30 
m., iš New Yorko, savo gim
tadieny pirmą kartą išskrido 
paskraidyti lėktuvu. • Bet lėktu
vas susidaužė ir ji, taipjau ir 
lakūnas vietoj užsimušė.

Bet sukilėliai liko nugalėti po 
persišaudymosu forto, kanuo- 
lėmis

PorLONDONAS, rūgs. 8. 
tugalij a buvo atsidūrusi pavo^- 
juje visuotino sukilimo, kada 
sukilo dviejų Lisbonos uoste 
stovėjusių karo laivų įgulos. 
Abu laivai bandė išplaukti į ju
rą, bet tvirtovės kanuolės pa
stojo jiems kelią ir.po smar
kaus persišaudymo su4 fortų ka- 
nuolėmis, buvo priversti pasi
duoti.

Keliolika sukilėlių liko už
mušta ir sužeista, o kiti gi ta
po įkalinti.

Tečiaus padėtis Portugalijoj 
vistiek pasilieka pavojinga. Ją 
valdo tik nedidelės saujalės dva
rininkų ir turtuolių remiamas 
diktatorius Salazar. Kaip visos 
diktatūros, taip ir ši diktatūra 
yra paremta ginklu. Bet įvykiąi 
Ispanijoje veikia Portugalijos 
gyventojus ir visų yra mano
ma, kad kaip tik Ispanijos val
džia aplaikys ant sukilėlių per
galę, taip tuoj aus prasidės su
kilimas ir pačioje Portugalijoje. 
Todėl tai Portugalijos valdžia 
taip itfoliaL ir remia Ispanijos 
sukilėlius. Jei ir Portugalijoje 
ištiktų sukilimas, tai veikiausia 
Portugalija prisivienytų prie 
Ispanijos ir sudarytų vieną Ibe- 
rijos pusiausalio respubliką.

Kunigas laimėjo ba
do Streiką

■■ ■'f' : -

WĄSHINGTON, rūgs 7.
Kun. John Baycura, rytų apeigų 
Rymo katalikų kunigas ir tė
vas trijų vaikų, grysta į savo 
miestą Homer City, Pa., laimė
jęs keturių dienų bado streiką.

Jis protestavo prieš įvedimą 
celibato rytų apeigų kunigams, 
nors tas patvarkymas visai jo 
nelietė. Kada prieš tą celiba
tą norėjo užprotestuoti apašta
liškam pasiuntiniui Washingto- 
ne, tai jo sekretoriai protestą 
atsisakė priimti (pats pasiun 
tinys dabar yra Ryme). Tadą 
kun. Baycura, kilęs iš Moravi 
jos, pradėjo pikietuoti sekreto
riaus namą ir paskelbė bado 
streką. Girdi, kunigų celiba
tas labai kenkiąs bažnyčiai, 
nes kunigai dedasi prie pravos 
lavų bažnyčios, kuri celibato 
neturi. Jo paties tėvas ir pro 
tevis taipjau buvo kunigai.

(Rytų apeigų bažnyčia yra 
atskala pravoslavų bažnyčios, 
kuri .susivienijo su Rymo ka
talikais. Bet pasilaikė savas 
apeigas ir laiko mišias savo kal
boj. ’Tapjau iki 1932 m. ne
buvo kunigų celibato. Dau 
giausia jos sekėjų buvo Len
kijoj ir Vengrijoj, bet turi ne
mažai sekėjų tarp armėnų ir 
koptų. Lenkijoj jų vyskupu 
yra amerikiečiams lietuviams 
gerai pažystamas kun. Bučys).

MINSKAS, rūgs. 8. — Karo 
komisaras gen. Klementii Voro
šilov įspėja komunistinė^ val
džios priešininkus kaip namie 
taip ir užsieny “prisiruošti”, neš 
Rusijos valdžia “jau senai yra 
prisiruošusi.” ■' ■
~ .Gen.. ^Vorošilov tą.. Jspėjiųją 
padafė kalbėdamas į pradedan
čius metinius manevrus karei
vius.

Kadangi kazokai buvo arti
mai susirišę su carizmu, tai 
bolševikų valdžia per daugelį 
metų atsisakinėjo leisti jiems\ 
sudaryti savą atskirus pulkus, 
kokie buvo caro laikais. Bet 
dabar Maskvos valdžia yra įsi
tikinusi dėl kazokų ištikimybės 
bolševikams ir todėl leido ka
zokams sudaryti savo atskirus 
paskilbusius raitelių pulkus.

Taipjau pirmą kartą paaiškė
jo, kad palei visą rytų pasienį 
(Siberijoj) Rusija turi pasta
čiusi eilę požeminių tvirtovių, 
kurios lyginasi garsiajai Ma- 
ginot linijai Francijoje.

Serga, ar neserga 
Stalinas

WOODS HOLE, Mass., rūgs. 
8.—Devyni žmonės liko išgel
bėti laivui paskendus audringoj 
Nantucket įlankoje.

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

Nepastovus ir vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj buvo 84°.
Saulė teka 6:23, leidžiasi 

7:12.

PITTSBURG, Pa., rūgs. 7.— 
Dr. Herman Seydel iš Jersey Ci
ty, N. J., cheinikų draugijos su
važiavime paskelbė suradęs nau
jus vaistus gydyti arthiritis, 
vieną iš skausmingiausių ligų.

\ __________________ ___

BARCELONA, rūgs. 7. —Ke 
turi Ispanijos fašistų vadai li
ko sušaudyti, karo teismui juos 
pasmerkus mirčiai už vadovavi
mą sukilimui Katalonijoj.

NEW 
efelholz 
mas narkotų šmugelninkas, pa 
sikorė laive Oriente, plaukusia
me iš Havanos į New Yorką. 
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KENDALVILLE, Ind.,. rūgs. 
8.—Big1 ežere rastas lavonas pa
smaugto trijų mėnesių kūdikio. 
Lavonas buvo įgrūstas į pen
kių galionų aliejaus dėžę. Per 
pastaruosius du metus tame 
pačiame ežere rasta dar dviejų 
mažų kūdikių lavonai.

YORK, rūgs. 4. —Lo 
Brandstrater, nužiūri Nauja streikų banga 

Francijoj
PARYŽIUS, rūgs. 8. —Nauja 

streikų banga prasidėjo įvai
riuose Francijos miestuose, po 
atviro susikirtimo premiero 
Blum su komunistais.

Apie 10,000 darbininkų su 
streikavo Marseilles ir kituose 
miestuose. Kįla kaltinimas, kad 
komunistai bandą sovietižuoti 
Francijos dirbtuves.

' »■

VATIKANAS, rūgs,8. —Ne
pasiduodamas Italijai, Vatika 
nas irgi pakėlė algas savo dar
bininkams 10 nuoš.

_--  - _ -
W00DLAND, Cal. — John 

Crank giriasi nešiojąs tą pačią 
čeverykų porą jau 40 metų, o 
skrybėlę—35 metus.

SAN PEDRO, Cal., rūgs. 8 
—-Richard Haddon, 4 metų, pa
teko į elektrikinį drabužių grę
žėją ir liko vietoje sutrintas.

BERLYNAS, rūgs. 8. —Ber- 
lin 12-Uhr Blatt paduoda žinią 
iš Varšayos, kad Juozas Stali
nas sunkiai sergąs ir laukiama 
jo mirties. Dabar Rusiją val
dąs, jo vardu triumviratas 
(trys žmonės)..
. Jei Stalinas mirtų, tai jo vie
ton esąs numatomas gen. Vo- 
rošilov. Bet ir dabar Stalinui 
negalint dirbti, valdąs triumvi 
ratas—gen. Vorošilov, sunkio
sios industrijos komisaras Or- 
džionikidze ir Stalino, kaipo ko
munistų partijos sekretoriaus, 
padėjėjas Kagandvič. Staliną 
gydyti liko pašaukti trys užsie 
nio specialistai.

MASKVA, rūgs. 8. — Rusijos 
užsienio reikalų ministerija pa
kartojo nuginčijimą užsienio 
laikraščių pranešimų, kad buk 
Stalinas sergąs.

LONDONAS, rūgs. 8. —Visą 
Angliją yra apėmęs karo sąjū
dis, kuris primena karo su ba
rais laikus, Anglijai besiruo
šiant pradėti neatlaidžią kovą 
su sukilusiais Palestinoj ara
bais. . .

Gen. Dili, kuris yra dalyva
vęs būrų kare, šiandie išvažiuo- 
a vadovauti 17,000 kareivių 

armijai, kuri bus panaudota 
malšinimui Palestinos arabų. 
Už kelių gi dienų į Palestiną 
išplauks 12 batalionų, skaičiuje 
10,000 kareivių, prisidėti prie 
Palestinoje jau veikiančių 11 
batalionų. ► r • ••• * J •» - ■ •• • • »••••••»»-• ’•

Anglijos spauda, pilnai koope
ruodama su valdžia, spausdina 
tik oficialius pranešimus, be jo
du savo pastabų. Valdžia gi 
teisina savo pasiryžimą sutriuš
kinti arabų sukilimą tuo, kad ji 
yra priversta, sulig mandato 
apginti abiejų Palestinoj gy- 
venaičių tautų—žydų ir arabų 
•—interesus.

Kartu išvyks ir tam tikra ko
misija tirti abiejų pusių skun
dus.

Arabų sukilimas prieš žydus 
jkėniai prasidėjo. Anglams 
bandant atsteigti tvarką, su 
kilimas prasidėjo ir prieš pačią 
Angliją. Jau dauįp arabų už 
mušta kovoj, bet Anglija vis; 
nesigriebė griežtų priemonių, 
tikėdamosi arabų aprimimo. Bet 
to nesulaukiant ir kovai daran- 
tiės vis kruvinesnei, Anglija nu 
sitąrė pasiųsti į Palestiną di
delę kariuomenę ir galutinai su
triuškinti arabų sukilimą.

Anglija turi Palestinos man 
datą. Besikuriant ten žydų 
Valstybei, arabai jau seniai pa
rodė didelį nedraugingumą žy
dams. Bet Anglija niekad ne
buvo griežta ir perdaug nesiki 
Šo į Palestinos vidurinius re/ 
kalus ir tik rūpinosi daugiausia 
palaikymu tvarkos.

žydams vis daugėjant ir vis 
stipriau įsitvirtinant Palestinoj, 
arabai pradėjo vis labiau ne
rimauti. Jie nesenai pareika
lavo uždrausti tolimesnį žydų 
įvažiavimą ir neleisti žydams 
pirkti arabų žemės. * Anglija 
tokį arabų reikalavimą atsisakė 
išpildyti ir arabai pradėjo kru
viną sukilimą, išpradžių žudy
dami žydus, o kada anglai ban
dė juos apginti—tai pačius 
glus.

Nors arabai ir neparodė 
dėlių jėgų, tečiaus Anglija 
nusitarusi pasiųsti didelę
riuomenę ir galutinai arabų su
kilimą numalšinti, vieton delsti 
ir amžinai būti sargyboje, lau
kiant nuolatos pasikartojančių 
puolimų.

an-

di- 
yra 
ka-

LAKE CITY, Mich., r. 8. j- 
Mrs. Eleanor Cook, 35 m. ir jos 
meilužis George Relyea prisipa
žino teisme nužudę jos vyrą 
William Cook iš Detroit. ’

Vysk. Staugaitis iš 
vyko į Varšuvą

RYGA, VIII 14 Elta. —Vys
kupas Staugaitis, kuris kelias 
dienas praleido Rygoje, vakar 
išvyko į Varšuvą.

NfiRA KUR LINŲ MERKTI

sausrų iš- 
ir markų

PANDELIS.—Nuo 
džiūvo daug šulinių 
Linų derlius šiais metais geras, 
tik ūkininkai bėdoja ir neišma
no, kur reikės jie merkti, nes 
visi vandenys išdžiuvo.



A. Jankauskas apšauk

Piknikas
pra

ADVOKATAI

Toronto, Kanada

Tolerantai

TEL.

Laidotuvių Direktoriai
MOTERYS

KITATAUČIAI

Valgių Gaminimo Knygą 8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

Kaina su persiuntimu tiktai $1

NATHAN 
KANTER

mau- 
savo 
save

A. 236
Nor§

iki vė-

reikalų
rasis

tuo 10 iki 12 
alsted St.
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JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwdl St.
Telephone: Republię 9723

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

Dr. Kaškiaučiaus 
patarimai

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930.

plėšikams ir niekas 
Atrodo,

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v, vak. Nedėlioj pagal sutarti

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg-

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

, Tel, Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Kodėl žmonės nemyli 
teisybės

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vaL, Nedėjidmis 

3343 South 
Tel. Boulevard 1401

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY < ' ' ■ 

p v. vak. 
t)N 0751

Mussolinio groboniška 
jau “civilizuoja” kitą

Bet šiuo kartu vyksta

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Rugpjūčio 23 d. S. L. 
kuopa surengė pkiniką. 
naktį lijo lietus ir rytąs 
luinos buvo apsiniaukęs, bet 
pietų karšti saules spinduliai 
nudžiovino rasą ir piknikas bu
vo labai smagus ir linksmas.

Tai buvo paskutinis piknikas 
šiais metais. * Dabar kuopos te
atrale komisija ruošiasi pami
nėjimui kp. dviejų metų sukak
tuves; kuri žada būti labai 
įspūdinga. Reikia tik palinkė
ti T. Komisijai gerų pasekmių 
jai pavestame darbe, o visiems 
nariams būti sveikiems paren
gime dalyvauti.

S. L. A. 236 kp. dvimetinė 
sukaktis pripuola spalio 7 d., 
bet apvaikščiojimas bus spalio 
10 d., šeštadienį.

— Kp. Korespondentas.

Falsifikuoja faktus
Tame pačiame “D. ž.” eidi 

toriale, kuriame yra niekina
mas Grigaitis, yra dar ir toks

Prisiminus ,U 
Vaitkienę

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phbnes Canal 2515—Cicero 5927

DR. HERZMAN
. IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir .chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus XVRay ir kitokius 
elektros prietaisus, j
>, Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tėl. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Phyšical Therapy 

Bgf! and Midwife • J 
&630 S. Western 
Avė,, 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat ar i- 

• mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Aktų Specialistas. ■ 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

756 West 35th St 
Cor. of 36th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal eutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107

doje nevieta; tam yra knygos 
ir jas gali pasiskaityti, kam 
tas reikalinga.

— Maria F. Yokubynienė.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St. 
Tel. Hemlock 5998.

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTROPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Ofiso Tel. Dorehester 5194 
Rez. Tel. Dnexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Are.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

Musų draugai iš kairiojo šo
no labai dažnai giriasi savo to- 
.lerancija. Bet pasigyrimai 
pasigyrimais ir pasilieka, — 
gryni faktai sako visai ką kit* 
tą. štai neseniai Montreale. 
susiorganizavo nauja lietuvių 
organizacija, kuri žada vesti 
kovą prieš darbininkų išnaudo
tojus, prieš karą ir fašizmą, ir 
bendrai veikt darbininkų la
bui. Rodosi, reiktu tik palią-

mas 
2 vai 
Dundas str. W 
prašomi 
liai, nes 
kelioms 
kuriuos 
daug.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 

Rėz. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

neitralumu laimėti 
Froncija ir Rusija ?...Nejaugi 
jų diplomatai nemato, kad Ispa
nijoj šiandien yra sprendžiamas 
yisos Europos likimas!

— 3» Jokubynas. 
pud.

DR. Ai J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4076 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—8; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St. 

Tel. Lafayettę 8051 
Valandos: 9—U0 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

1'hone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS ■
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

3eredoj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Geras daktaras yra geriau
sias žmogaus draugas, nes jis 
stengiasi atitaisyti, grąžinti 
sveikatą, kurią žmogus per ne 
laimę ar neapsižiūrėjimą prara
do. Daktaras taipgi savo pa
tarimais gelbsti žmonėms apsi
saugoti nuo daugelio ligų.

Dėl to, įvairus laikraščiai ir 
draugijos stengiasi turėti savo 
tarpe daktarų, kurie skaitytų 
paskaitas arba rašytų į laikraš
čius sveikatos reikalu.

Taip antai .Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugij£ palaiko nuo
latinę korespondenciją įvairioje 
Amerikos lietuvių spaudoje, 
tuo nešdama didelę naudą dau
geliui lietuvių. Daugelio dak
tarų aprašymus ir patarimus 
man teko skaityti, bet nė vie
nas iš jų nerašo taip atvirai 
kaip kad Dr. Kaškiaučius. Jo 
patarimai arba, geriau pasa
kius, klausimai ir atsakymai 
di.'giausia spausdinami komu
nistų spaudoj. Dr. Kaškiaučius 
turi “laimę” daugiausia gauti 
paklausimų iš moterų ir tai daž
niausiai lyties . klausimais ir 
dar kokiais sunku ir tikėti, 
kad moterys panašius klausi
mus siųstų ir dar prašyte pra
šytų,* kad atsakymas butų tal
pinamas per viešą spaudą.

Ypač labai įtartinas klausi
mas buvo išspausdintas “Dar
bininkų žodyj” 35 nr,, antras 
te “Mailės Meno Stoka”. Per
skaitęs tą klausimą pagalvoji: 
A? tik dr. Kaškiaučius pats ne 
serga? Gal jis nesuvaldo sa
vo jausmų ir rašydamas to
kius klausimus ir pats į juos 
atsakydamas — save paten
kina. O gal tai dėl reklamos 
paties savęs ir “Lyties Klau
simu” knygų, kurios randasi 
“Laisvėj”?

šiaip ar taip mes kalbėsim, 
o viešoje spaudoje tokie apra
šymai tiesiog neleistini. Čia 
turiu omenyj jaunuomenę ir 
vaikus. Mums suaugusiems 
tokie rąstai nei pagelbės nei 
pakenks, bet nesųaugusiems ii 
vaikams jie gali atnešti daug 
žalos. Nors gal nedidelė dalis 
vaikų laikraščius skaito, o ypač 
lietuviškus, bet visgi yrą to
kių. Ir ką vaikas pagalvos 
perskaitęs tokius daktaro pata
rimus, kurių dar jis nXra gir 
dėjęs, prie kurių jis dar ne 
priaugęs? Čia tai ir yra Dr 
Kaškiaučiaus didžiausia klaida. 
Sakau klaida, nes keliems jęs 
pataria suteikdamas jausmams 
pasitenkinimo ir juoko, o šim
tams skaudžiai pakenkia; To-

. Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

, £■•>. .: .. . ir—... .-..

AMBULA^CE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Jau nekartą aš esu minėjęs, 
kad musų komunistai arba, ge
riau pasakius, “D. ž.” štabas 
baisiai neapkenčia Grigaičio ir 
‘ Naujienų”,

šušaudžius Rusijoj 16 asme
nų bolševikų ir “Naujienoms”, 
pareiškus, kad “Originajis bol
ševizmas tapo sunaikintas Ru-J 
sijoj”, Toronto komunistai dar 
labiau4 įtūžo ant Grigaičio ir, 
mayt, kad jei turėtų tokią ga 
lią kaip Stalinas Rusijoj, tai 
jau Grigaičiui tikrai butų blo
gai! Na ir kodėl jie taip dūk-< 
sta? Nagi todėl, kad Grigai
tis be jokių pagražinimų pasa
ko teisybę apie komunistus, o 
reikia nepamiršt, kad žmonės 
paprastai nemyli kada jiems 
teisybė pasakoma į akis. Tą 
galima labai gerai matyt susi
rinkimuose ir bendrai visokio
se sueigose. Žmogus,. .; kuris 
turi ką pasakyt ij-^ąąjio. stą» 
čiai be jokio Viską
atvirai, yra nemėgiamas ir at
bulai — tas, kuris viešai nieko 
nesako, o už kulisų priplepa 
gyvą galą tas yra geras.

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

Governor Olson . Ueut. Gov. Peterson '
Floyd Olson, Minnesotos gubernatorius, kuris šiomis 

Domis pasimirė,^ ir Hjalmer Peterson, kuris automatiškai 
dėjo eiti gubernatoriaus pareigas.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

Dr. Charles Segal 
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

me
džiagos pabūklais per pusę me
tų steįgė “civilizaciją”. Nuo 
toą “civilizacijos” žuvo tūkstan
čiai žmonių ne tik etiopų, bet 
ąr italų. Tautų sąjungos dip- 
ioipatai tik pasikasė savo 
pakaušius, pasiginčijo, ir tuo 
viską baigė. Mussolini pasi
grobė tų, ką jis norėjo ir, ro
dosi, turėjo jam užtekt to gro
bio, bet kur tau!

štai 
ranka 
kraštą!

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

TORONTO, Kanada. — U. 
Vaitkiene mirė šių metų rug-* 
sėjo 1 d. Toronto Western ligo
ninėj nuo išsiliejimo galvoje 
kraujo. Ji buvo sužeista pra
važiuojančio dviračio. Juoda- 
veidis, kuris važiavo dviračiu 
paspruko nepastebėtas.

Vaitkienei nepasigailėta nei 
gėlių, nei lankytojų, nei ašarų. 
Gėlėse jos karstas paskendo, 
žmonės įvairiausių pažiūrų, ne
sigailėjo užeiti ir išlieti gailių 
ašarų apgailėdami jos jaunat
vę, grožį ir getfumą. Vaitkie
nė nors nebuvo musų vienmin 
te, bet širdgėla mums didelė 
dėl jos, nes ji buvo nuoširdi ir 
susipratusi moteris, kuri nesi
gailėjo malonios šypsenos ar 
žodžįo nei vienam.

Tebūnie tau, Uršule, lengva 
Kanados žemelė.

Tau, Juozai, reiškiu didžiau
sią užuojautą,

— S. Batkienė.

atbulai, kad “sucivilizuot” Ispa- Mussoiini, Hitleris siunčia gink 
nijos liaudį, tai Mussoiini su lūs tiems 
fašistiniais Ispanijos generolais jiems kelio nepastoja, 
gabena iš Afrikos maurus, ara-įkad visas pasaulis prieš juos 
bus, užsienio • legijonus, į ku-į dreba iš 
riuos, yra susispietę iš visų pa- jkiu savo 
šaulio kraštų visokie valkatos! 
Ir tie mušeikos apginkluojami 
geriausiais šių dienų kariškais 
ginklais ir skerdžia be jokio 
pasigailėjimo Ispanijos darbi
ninkus ir valsteičius. Kad pa 
tenkintų' maurų . norus, tai 
jiems pavedama ištisi kaimai, 
kur jie gali daryti, ką tik nori. 
Atėmę nuo valstiečių turtą, ku
rį dar jie turėjo, juodieji 
rai, kurie yra, pagarsėję 
žiaurumu neužmiršta ir 
kūno geidulių patenkinti.
bent “civilizacija”! Ir šitokią 
“civilizaciją” laimina popiežius ! 
o vyskupai net eina padėt tiems 
juodaodžiams stačiai žiaurius 
ir nežmoniškus darbus atlikt! 
Kad labiau galėtų apjuodinti 
darbininkus ir šiandieninę tei 
sėtą vyriausybę, patys fašistai 
degina bažnyčias suversdami 
kaltę ant valdžios šalininkų.

J. F. RAD2IUS
668 West 18th Street ■ Phone Canal 6174
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f . L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-841*1
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AMBULANGE FATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

kiems klausimams viešoje spau-, kėt tiems žmonėms j u užsi
brėžtus darbus įkūnyti. Bet 
kur tau! Vietoj gerų linkėji
mų “Darbininkų žodis” iškolio 
jo tos organizacijos steigėjus, 
ypatingai Jankauską iš Brook- 
lyno, kurį juodino kiek tik jie 
galėjo 
tas dįdžiąusiu darbininkų vie 
nybės priešu, ir kad jis atliko 
fašistinį darbą. Nepažįstu 
Jankausko, kuris tik padėjo su- 
siorgenizuot tiems žmonėms ir 
neturėčiau ką pasakyt apie 
juos. Bet pastebėjęs “Keleivy” 
jų pranešimą, kuriame sakoma, 
kad naujoji organizacija pasi 
rinko sau už organus “Kelei
vį” ir ‘^Naująją Gadynę” pri
sieina palinkėti geriausio pasi 
sekimo jųjų darbuose!

Susirinkimas
■t m.y Miliui

L. ■ A. 236 kp. susirinki- 
įvyks rugsėjo mėn. 13 d . 

po piet adresu4 949 
Visi naria’ 

atsilankyti punktua- 
salė išnuomuota tik 
valandoms, o 
reiks aptarti,

■ ■■ 1111

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO.

tvirtinimas,, kad “Zinovjevas džiais ir su sprogstamo; 
jąei Kamenevas niekuomet ko
munistų vadais nėro buvę! Ge
rai, kad mes dar visi atsime 
name tuos laikus, kad Zinovje 
vas buvo komunistų Dįterba ; 
cionalio pirmininkas, t. y. gal
va viso Komunistinio judėjimo 
visame pasaulyje! Tad sakyt, 
kad jis nebuvo joks vadas, gali 
tik melagis. Kada komunistai 
šitaip falsifikuoja jau lebai 
gerai žinomus faktus, todėl jų 
žinias kartais gali būt ir tei
singos, bet vistiek su*kelia abe
jonių.

Šių dienų civilizacija
t Kada Mussoiini buvo pasi

rengęs grobti Etiopiją, tai jis tą 
savo žygį teisino tuo, kad juo
dieji žmonės nėra civilizuoti ir 
jis norįs jiems gero padaryt, 
todėl jis pasiuntė savo baltus 
j updmarškinįus 1 su kanuolėmis, 
aeroplanais, tankais, kulkosvai

Dabar galima gauti kai miniu i a m taverne.

MUTUAL LIOUOR CO.
4707 South. Halsted Street 
Vbf Telefonai YARDS 0801

VLENJNTjE^JS - DISTRIBUTOBIS

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
___ Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
* Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Jo F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Purk Skyrius, <447 S. Fairfield, Laf. 0727

. ................*.......................     1 . ........"'"I!'1!1

42-44 Ea.st 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS

; LLIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

> .......... . ■ .. ........ .. ......... ....... .. .................... *

Ai MASALSKIS
8807 Litucnica AVenue Phone Boulevard 4189

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Micbigan Avė. Tel. Pullman 5703
y...................   | , įi., ...n...    .. ............ .. ..

& M, SKUDAS
718 West L8th Street Phone Monroe 8877

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos i nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL. . ,
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS

Marksistas, namo

TAI BENT SPELIO
Didelis piknikas

Pasi

KORESPONDENCIJOS

Norwopd, Mass
Socialistų piknikas

šiai

October

Jos.F.Budrik

BUDRIK

darbininkai ir išnau

PETER PEN

rriNa
IMGRug

I4UNTS

V/INDV.

draugais Michelsonai dar ilgai 
kalbėjosi. Tik vakarui besiarti
nant jie atsisveikino ir išvažia-

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

7 vai. Nedėlioj W. C. F. L. 
šaunus programas su didele 
orkestrą. 5 vai. vakare Pa- 
nedėlį W. A. A. F. ir Pet- 
nyčioms.

•antį geresnių 
St, neš jie ne-

OF 
Q1XM4TS 
WMILE

Nesu niekados areštuotas, ka
lėjime nesėdėjaųy/$higų niekie
no neprašiau1, niekam neskolin
gas' ir MAN SKOLININKAI 
PER SPAUDĄ APVIRUS LAI-

Vėlai rašau. Vienok geriau 
vėlai, negu niekad. Rugpiučio 
23 d. įvyko Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 133 kuopos piknikas 
suomių socialistų New Pond 
darže. Ta vieta yra speciališkai 
paruošta piknikams. Svetainė 
šokiams yra pastatyta prie pat 
vandens.

Piknikas pavyko neblogiau- 
liks dar kiek ir pelno. 

Dalyvavo piknike ir kai kurie 
komunistai. Tačiau tarp jų vis 
dėlto yra būrys karštuolių ir, 
sakysiu, fanatikų, kurie tebesi
laiko senoviško nusistatymo. 
Būtent, jie vis dar nori socia
listų parengimams kenkti. Pik
niko dienpje jię nusisamdę bu- 
są ir kalbino visus, kad važiuo
tų su jais j maudynę. Ir tai ne
žiūrint to, kad tą dieną oras 
Visai nebuvo" palankus maudy-

Pečiai 
su po

Be reikalo pp. spėliojat, 
neįspėsit. —-K. K.

ŠKUS NERAšINeJA. Mano 
praeitis švari. Gyvenimo vieta 
Baltimore. - ■ . .

WINDSOR, Kanada 
piučio 2 d. Lensper parke įvy
ko masinis susirinkimas, kurio 
tikslas buvo pareikšti protestą 
prieš Ispanijos fašistus, besi- 
siekiančius vėl liaudį pavergti, 
žmonių susirinko keli tukstam 
čiai. Kalbėjo socialistai ir ko-4 
munistai.

Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
Tautų Sąjungai ir Kanados val
džiai. Taip pat buvo priimta 
užuojautos rezoliucija Ispani 
jos teisėtai valdžiai, kuri yra 
pasiryžusi sukilėlius apginti ir 
liaudies teises apginti.

Masinis susirin 
kimas

akiniu OllIVlOlkĮ . IŠPARDAVIMAS

Tai vis kerštavimas. Matyti, 
pasėkos tų šlykščių keiksmų, 
kuriais Brooklyno komunistai 
pripildydavo “Laisvės” špaltas, 
dar vis tebėra jaučiamos. Pri- 
auklėjo neapšviestų, kerštingų 
užsispyrėlių.

Trumpą prakalbėlę pasakė 
drg. S. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius. Ragino publiką 
skaityti “Keleivį” ir “Naujie
nas” kaip socialistiškus laikraš
čius. Prisimipė ir Ispanijos pi
lietinį karą, kur fašistai pakėlė 
maištą prieš liaudies valdžią. Is
panijos kova, kalbėtojas pabrė
žė, yra klasinė kova, kuri turi 
reikšmės tarptautinėje plotmė
je., Jei Ispanijoje pasisektų fa
šizmui įsigalėti, tai ir Franci- 
joje jis pasidarytų daug drą- 
sesnis4 ,

Prisiminė ir Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių kovą su fa
šizmu. Bebelis savo laiku pasa
kęs, kad pasaulyje yra tik dvi 
tautos 
dotojai. Amerikos lietuvių tar
pe, kalbėtojas sakė, taip pat ei
na kova. Tačiau čia kovojama 
ne ginklais, bet žodžiais.

Ant pievos, prie ilgo stalo, 
su piknikaujaučiais pažįstamais

patamsėse, K. K. neišgązdinsit. 
Baltimoriečiai supranta ir re
mia gražius darbus ten, kur ma
to, kad jų rėmimas įkainuoja
mas. Kad ir vasario 16 d. šven
tės paskelbiiųas, tai nuopelnai 
priklauso tiems Baltimorės lie
tuviams ir draugijoms, kurie 
rėmė per ilgus metus dabarti
ni gubernatorių Nice, kada tas 
buvo advokatas ir lietuviams 
patarnavo visokiuose reikaluose. 
Kas ilgai gyvena Baltimorėj, 
tie žino. O jus apkarunavojat 
saviškį teisėją, visus nuopelnus 
jam suteikdami, neatsižvelgda
mi į tikruosius kovotojus. Gu
bernatorius Nice norėdamas 
Baltimorės lietuviams atsidėko
ti už ilgų metų rėmimą ir pa
skelbė minėtą šventę, čia jo
kios pastangos nebuvo reikalin
gos, užteko tik gubernatoriui 
primint.

Nieko neturiu prieš teisėjo 
Laukaičio asmenį. Parodau tik 
pavyzdį kaip jus mokat saviš
kius karunavot, o į kitus, ku
rie jums nepatinka arba nė jū
sų plauko, pataikote svaidyt 
purvais. z

Kasgi jūsų spaudą skaito? 
Kas remia visokius jūsų paren
gimus? Jeigu ne darbo žmonės, 
toki kaip aš! Ateina pas jus 
Laukaitis su Rastėniu, tai dėl 
to, kad jie šimteriopai iš mus 
atsiima.... Vadinat mus dur
niais, Ispanijos eržilais, nuodin
gomis gyvatėmis ir t.t. dėl to, 
kad į jūsų parengimus dolerius

būt 
MUST bUOT

Buvo 
panijos 
galėtų 
fašistų, 
vo įvairios draugijos ir šiaip 
paskiri žmonęs. Susirinkusioje 
minioje kilo didžiausias entuzi 
azmas, kad vienas suskuręs is 
panas atnešė paklojo penkis 
dolerius. Labai galima,, kad 
tai buvo jo visas turtas.

Reikėtų mums visiems savo 
centais remti Ispanijos liaudies 
valdžią. Fašizmo įsigalėjimas 
vienoje 'šalyje sudaro pavojų 
kitos šalies demokratijai. Juk 
jei nebūtų fašizmas prigijęs 
kaimyninėse valstybėse, tai ir 
Lietuvoj Smetonos diktatūra 
vargu* galėtų pasilaikyti.

— Taurinskas.

BALTIMORE, Md.—Tūlą lai
ką atgal parašiau “Keleivyje’ 
ir “Naujienose” korespondenci
jas apie nevykusį vienybininkų 
pikniką Arion darže. Nieko ne
pridėjau, neatėmiau ir nieko ne- 
jžeidžiau, — parašiau nuogą 
teisybę kaip tenais buvo. Kad 
publikos mažai buvo, — faktas; 
kad jaunimo visai nebuvo, — 
faktas, ir kad lakūnas parke ne
buvo, — tai irgi faktas. Užtai 
įdūko ant manęs visas “Vieny
bės” generalinis štabas su visa 
artilerija.

“Vienybės” 63 No. “Piknikie- 
tis” neva iš Baltimorės įsilipęs 
į Tysliavos apatines kelnes dai
nuoja visiems žinomą tysliaviš- 
ką dainelę: durniai, Ispanijos 
eržilai, nuodingos gyvatės ir 
t.t. Skaudžiausia, mat, vieta, 
esą, teisėją Laukaitį niekinu! 
O adv. Bagočių į aukštybes ke
liu. Tai nesąmonę! O jau “Vie
nybės” 68 No. J. Gr. neva pa
taisas daro Jaro spėliojimų pri
siskaitęs. J. Gr. primeta man 
nešvarią praeitį, kokią tai mul- 
kinyčią, apgyvendina mene Phi- 
ladelphijoje ir t.t.

J. Gr. tas pats ponas antru 
kartu įsikraustęs į Tysliavos 
kelnes jau šį kartą visai kla
joja. Atrodo, kad vienybininkų- 
bespėliojant kas tas K; K. pro
tas susimaišė kaip Babilonijos 
bokštą, statant.

nešam! Nagi tik pabandykit vi
sus mus atmest? .Pasilikit tik 
jūsiškius karūnuotus, pamaty
sit kaip nieko pas jus neliks. 
Ir tie patys pagarbintieji neš- 
Jinsis trinyčius ant pečių užsi
movę. Faktas, kurio niekas už- 
^inčyt nepajėgs. Darote su dar
bo žmonėmis čionai taip, kaip 
Lietuvos tautininkų grupelė su 
generaliniu štabu... kuriame ca
rizmo ir proše panų liekanos 
įsigalėję. Tenais ūkininkus, ku
rie išlaiko visą Lietuvą, prily* 
gina prie kiaulatvarčio, nustu
mia į mėšlyną dėk to, kad jie 
neapšviesti. Įsako net juos šau
dyt, užmiršdami, kad šaudo sa
vo tėvus ir brolius. Nevalia ūki
ninkui savo reikalus aptart, pa
reikalaut proso 
kainų produktą
organizųdtį. Tegul, tik susiorga
nizuoja Lietuvos ūkininkas ir 
miestelėnas, nepristato ponams 
reikalingų maisto reikmenų, tai 
tuojau 'visi išdvės kaip prūso
kai... Ar jus pp? vienybininkai 
darote kokias pastangas bent, 
saviškius tenais Lietuvoje už
tartu Ne į Juokiatės, trukdcit ir 
koliojate tuos, kurie primena 
jums, kurie dirba ir trokšta ge
rovės darbo žmogui ar ūkinin
kui čionais ar Lietuvoje! Jeigu 
rašai į “Keleivį” ar “Naujie
nas”, tai turi pagal jus būt pur- 
viniausias. Arba suminėk tik 
adv. Bagočiauš vardą, tai jūsų 
galvoj tiek daug tuščių iliuzi
jų išdygsta,, kad paskui patys 
nepajėgia sugromulluot.

J. Gr. sakai: “kad K. K. tai 
yra tas pats, kuris savo laiku 
taip pat labai laižėsi apie SLA. 
prezidento urėdą, tik. B. pagrū
mojus pakartoti' mulkinyčią; 
džentelmenas atsisakė ambici
jos”. Nesąmonė! Vienybininkai 
nė to nežino, jog SLA. aš ne
priklausau.

Taip drąsiai J. Gr. įtarinėji 
mane kalbėdamas apie nešvarią 
praeitį manęs nepažinodamas ? 
Patarčiau pasižiūrit į save... Aš 
nesibastau iš vienos šalies į ki
tą palikdamas pačias... Atvažia
vęs čionais Xekelfu^ skandalų... 
Baltąją vergiją Jįgi nėplatinu, 
mergas nesi važiuoju po Kana-

SMAKINC 
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VECV 
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OLJCMT 
"TO SAVE“ FT 
foo. -rue 
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PZKIO./

renkamos ir aukos Is- 
kovotojams, kad jie 
gintis nuo piktų 
Surinkta $185. Auka-

Pečiai 
ners po

(Tasa ii pusi. 2-ro)

SVEČIUOSE PAS 
DETROITIEČIUS

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos. nuostabius akinius

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Furniture Mart
3347 So. Halsted St

Dar ko gero primes man, kad 
gy venu Ryme ir turiu ambici
jų popiežium likti. Iš tokių po
nų visko galima tikėtis.

Kaslink lakūno, tai nieks jo 
piknike nematė, išėmus kelis 
vienybininkų ignorantus, kurie 
be melo nė žingsnio. Komite
tas visą laiką laukė ar neatle
kia lakūnas, nes be jo nejauku 
buvo pradėt programą. Jisai tu
rėjo būt pikniko pažiba, turėjo 
skraidyt viršuj pikniko ir sa- 
liuiįuot alutį traukiančius džen
telmenus, bet... įvyko kitaip... 
Vieną kartą pasirodė viršuj de
besų koks tai skraiduolis, vy
rai sustoję pradėjo mojuot ke
purėmis įr šaukt: “mūsiškis at
lekia”, ir žinot kas pasidarė? 
Kaip greitai skraiduolis nusilei
do visai žemai, stebuklai!... Vi
si pamatė juodą varną kvar
kiant. Komitetas nesulaukęs 
pradėjo programą su “Vieny
bės” gražiuolės atsistojimu, pa
skui Tysliava pavedė viską vest 
p. šliburiui, o užbaigė teisėjas 
Laukaitis,

P-as šliburis perstatydamas 
kalbėt Laukaitį nepasakė, kad 
tai teisėjas (rodos, čia pieko 
blogo), bet Levanavičius užpy
kęs suriko: “sakyk teisėjas”. 
Tada pradėjo visi švilpti. Tys
liavos kalbos metu irgi kilo 
triukšmas. Būtent, Tysliavai su
rikus “turi subyrėt raudonas 
frontas”, iš publikos vienas at
siliepė: “Nemoki kalbėt”. Tys
liava lyg musę kandęs sako: 
“Aš žinau, aš moku kalbėt”.

1937 metų radios visų iš- 
dirbysčių išmainome seną 
radio ar piano.

Midget radios po 

*9.95
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VVINDSOR, Kanada 
taikė proga aplankyti Detroitą, 
kur rugp. 30 įvyko didelis pik
nikas. Pikniką rengė 18 skir 
tingų organizacijų, kurios pri
klauso Lietuvos demokratijai 
ginti komitetui.

Diena pasitaikė gana šaltoka, 
todėl ir publikos nelabai daug 
tebuvo. Ypač turint galvoje tą 
faktą, jog Detroito lietuvių ko 
lonija yra gana didelė (sako
ma, kad lietuvių esama iki 20 
tūkstančių). Tačiau darže vis 
dėlto buvo apie 700 žmonių.

Daržas labai gražus, tačiau 
jis gana tolokai nuo miesto. 
Kiek žinau, detroitiečiai turi 
stambių ir turtingų organizaci 
jų, kurioms nebūtų sunku įsi
gyti savo daržas kur nors ne
toli miesto. Jei jau mažesnės 
lietuvių kolonijos pajėgia tatai 
padaryti, tai Detroitas tikrai 
beturėtų ačsilikti. *

Pikniko programa buvo visai 
gera. Ypatingai buvo smagu 
pastebėti tai, kad pažangieji 
pagaliau vieningiau pradeda 
veikti ir stengiasi ginti - Lietu
vos liaudies teises.

Kalbėtojų buvo trys: drg. P. 
Grigaitis, F. Abekas ir Stilso 
nas. Labai gerą kalbą pasa
kė Grigaitis. Jis pareiškė tą 
mintį, jog su fašizmo siaubu 
šiandien reikia atvirai kovoti 
Todėl svarbu yra visur stip
rinti demokratiją, kad ji galėtų 
prieš fašizmą atsilaikyti.

Kiti kalbėtojai ragino, kad 
būtinai reikia visiems progre- 
syviškiems žmonėms sudaryti 
glaudesnius ryšius ir veikti 
vieningai. 1.

Kaip ten Aiebirtų, tačiąa ręi- 
kia pasidžiaugti, kai kai kuriais 
klausimais pažangieji susikal
ba. Clevelando kongresas pa
darė tam pradžią. Tiesą sa
kant, musų nuomonės gali 
skirtis, bet vis dėlto yra daly
kų, dėl kurių mes galime su
sitarti ir veikti vieningai.

Buvo pristatyti tarti po ke
lis žodžius ir kongrese dalyva
vusieji delegatai. Jie visi pa
smerkė Lietuvos Smetonos val
džią ir pasisakė už tai, kad tu
ri būti demokratija atsteigta.

Pikniko komisijos nariai sa
kė, jog pajamų buvę per ke
turis šimtus dolerių. Todėl pel
no liksią nemažai. Be to, ir au
komis buvę surinkta dvide
šimt keturi doleriai su centais.

šia proga noriu tarti ačiū de- 
troitiečiams, o ypač socialia 
tams, kurie mane labai malo
niai ir draugiškai priėmė Da
lyvavau socialistų susirinkime, 
kuriame drg.1 Grigaitis aiškino 
pastaruosius įvykius Amerikos 
socialistų judėjime.

Be to, noriu tarti ačiū drg. 
Justinui už nuvežimą į pikniką, 
p-iai Dermaitienei už labai 
draugišką priėmimą, drg. Be- 
supariui už nakvynę ir visiems 
kitiems už vertingas dovanas 
kaip bedarbiui.

— VVindsorietis.

Maudynes, Plumbingą 
—lengvais išmokėjimais.
B. Vaitekūnas, atstovas

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290
Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA 

Namų Apšildymo Reikmenis

Skalbiama ir Prosinama
Mašina už 50
Gražus Žieminiai Pečiai

*19.50
su Anglimis ir Ga-

*49.50
su Alyva (Oil) Bur-

29.50
Gražus Bedroom Setai — 
Parlor Setai po ....

Susimaišęs tuojau baigė: “Vie
nybė ėjo ir eis”.

Tokių sorkių žmonės prisi
klausę spiaudydamiesi skirsitės! 

nes jau buvo vakaras. 
Jeigu butų buvęs lakūnas, tai 
būtumėt pristatę, nejaugi jį 
pantaplyj paslėpę laikysit? Ma
ne šmeižt, koliot ir žmonėms 
meluot tai mokat, bet kada 
jums primeni, tai jūsų genera
linis štabas vietoj gražiai elgtis 
su savo rėmėjais svaido pur
vais, tai jus netenkat lygsva
ros.

/I &
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galų' gale, išėjo Šu savti progrA- 
Jfe jtokėlbe manifestą, kuriame jfiė žada Ispaniją 

(W teitos piltetitij karą) {vesti panašią tvarką, kaip 
Italių t y. ^paratyvę vafeiybf* ktritijė astons 
teišVČ bus panaikinta Jtyšistiškojė Išpaitijojė' viesįr^iiniš 
ntflitarizmas, kaipo “t&ūtos dvasia”.

Bet yra pastebėtina^ kad Ispanijos Rasistai žada ii* 
stambiu ėktifttimiiiių bei sOčiaiinių reftiTmų. Jie pasisa
ko “prieš kapitalistišką sistemą”/ skelbia darbininkams 
“teisę dirt>ti,y, ketina pakelti gyvefiifno'' lygį sodžiadš 
darbininkams ir pripažįšta žemės reformos reikalingi 
mą[ Apie darbo teisę jų manifeštė sūkbm'a tdip:

“Kiekvienos feftansfe ittti fėišę dirbti... Naujoji 
vafetybe patv<fte>, kad kiekvienas privalo dirbtr, ii* 
netčfehios kad kas ntits gyventų svėtimaiš kas- 
tais?*
l’ai skatote beVeik taip, kaip naujame Rtifisiitticijtiš 

projektėy kurį Šią vasarį paskelbė ftūsijbs SoViettį ^alL 
džitis ketosite Stt ^taiititi priešakyje. Toto p^tijėfctd i>- 
gf kalbama apiė diihti* ir apie kiekviena žto^ 
gaūs “pareigą dirbti^

Musų skaitytojai Otsitaeiite, kted ^Oūijienos^ tU6^ 
met rrarodė, jogai toje “teisėje” dirbti ir darbo “parėi- 
goje^ Nieko pažangaus, šios gadynes atžvilgį ttdra.' 
Komunistai su mumis ginčijosi., jie gali pašfg^rė^
ti tuo, kad tuos. Maskvoj neva <*i,evo^tfei^igūiS,, iŽ^dS- 
mūs į savo programą įdėjo Ispanijos fašistai!

? '*M*. : ; ... ‘ ' •

z Ispanijos fašistai prižada Opfuptoi ' Žėftie vaištiė^ 
Čittey pripažindami Valstybei “teisę nusavinti be atl^gi- 
niwio> visas, žetosy ktfrięs buvo įgytos iteteisėtai^ o tei
sėtai įgytas dvarų žemes jie ketifta atpirkti iš jį sAvi- 
liiNrfcų Valdžios nustatytomis neaukšto miš kOMtoiė.

Pagalios, jie duoda suprasti, kad katalikų bažnyčia 
fašfstiškėjė tvarkoje bus gerbiama, bet jai riėbtfš lei- 
dŽteto kištis į valstybės reikalus arba veikti taip, kdd 
įto to ntikefitėtų tauta. 1 ' '

ŽodŽitf, Ispanijos fašistai nori pasit'odyii labai 
ri Žtonėtok Viėftas Amerikos korespondentas sako,* kOd 
tofitOristaiy kurie vadovauja dabartiniame sukilimfe/ 
net nusigando, pamatę tokį “¥adiktelišk4” fašistų diarii^ 
lestį; jie tonų, kad jfšai kai kuriais atžvilgiais ėsųe 
kOoile radikališkėsnis Už “raudonojo Madrido” nusista^ 
tymą, fašistai norį “panaikinti kapitalistišką sistemą”;

> Nusavinti dvarus, nacionalizuoti bankus ir viešojo pa- 
tarntevfto įniones ir pastatyti po valdžios kontrole baž-‘

• nyči^.* \ ' C

■ TOS fašistų <fradifealizinas”, žintito, yra daugiausia1 
tik pfiedanga, pė kuria jie nori pašiepti saVO atžNgardP 
viekus tikštas. Efėt Visgi yfa Reikšminga, kad Išpūnijtiš 

< fašistai ryžosi šitokiu budu kreiptis į žmonių mtese[& 
Matyt, giUklo jėga jie neštengia užkariauti kraštą. Siti 

■■ ginklo pagelba jie laiko sOvti rankosO tvirttivęš, kurto 
jie pasigrobė sukilimo pradŽfo’jė, bet liaudis į fašistu 
pusę nėlinksta. Visas progresas, kokį sukilefiams iki 
šiol pavyko pasiekti karo fronte, buvo įgytas beveik iin 
imtinai Afrikos maurų ir svetimšalių- legione’ jegomfš. 
Gen. Franco nedrįsta net rėguliarę armiją siųsti prieš 
darbininkų miliciją, kuri gina respubliką.

Sukilėlių vardu iki šiol kalbėjo tiktai militaristak. 
generolas France, generolas Liana, generolas Molą arba 
tiesioginiai jų padėjėjai karo veiksmuose. Bet Ispanijos 
žtortžs iūilitaristų nekenčia, ir tie žiaurus pareiškimai, 
kurtos generolai diena iš dieiios darė spaudoje ir per 
radio, kėnkė visam sukilėlių reikalui. Taigi dabar pra
bilę fašistai, kaipo “revoliucionieriai”, kurie kovo ja ne
va už žmonių gerovę ir geresnę krašto ateitį.

Abejotina, ar, šitas fašistų balsas Ispanijos liaudį 
sutoidfffs. Bet iš to fakto, kad net ir Ispanijos ręspūb- 
Ėkcjs priešai* yra priversti apsimesti “žmonių draugais” 
ir Siūlyti radikaHŠkas reformas, galima riumaftyti, kad 
Viduramžių Ispanijai atėjo galas. Ta Ispanija, kurioje 
Viešpatavo lobiuose paskendę aristokratai it kunigai, 
kuomet darbo liaudis kentė skurdu ir badą, jau atgyve- 
rio savo amžių ir šiandie žūsta pilietinio karė liepsnose;
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Dienraštis “The Milwaukee 
Leader” rašo: „

“Taip pat yra klaida vers
ti Norvegiją; kad ji išguitų 
iš šavo teritorijos Trockį. 
Gal būt, kad jisai buvo įvel
tas į sątaokšlą — nors tdy 
dar nėra įrodyta, ir jeigu ji
sai buvb {veltas; tai jisai yra 
tiek pat išsigimęs, kaip ir 
tie; kurtė buvo sušaudyti. Ta
čiau Norvegija neprivalo iati- 
Žyti pfleglatidoš teisę; Šita 
teisė yra svarbesnė, nėgu 

; bet kuris atskiras ašiifūb.
Mūsų kraštas tą teis# lūttžb 
perdaug dažnai.”
Mifwaūkee’s socialistų dien-f 

raštis mano, kad aršiausias 
bolševikų teroristų sąmokslas 
[buvb kartu su Vokietijos na-f 
čiais nuversti sovietų Valdžiį. 
Bet ir tai nebuvo blogesnis da
lykas, negu socialistų partijų ir 
darbininkų sąjuhgį skaldymas,* 
kurį stengėsi praeityje atlikti 
Lentos,* Trockis ir ŽinoVjevaš.-

Tai, žinoma, tiesa, jeigu Ru
sijos bolševikai nebūtų kovoję 
prieš darbininkų jūdejinią Ėii- 
ibpbjė, tai šiandie nebūtų nei 
fašizmo Italijoje, Nei hitlėrižmb 
Vokietijoje.

I

iy fcAS GALt žlSfdTI, KAS 
X ffclš’Al tifcftAl DERASI?

>

“Viliiiš” apgailestauja, kad 
ir “Naujietids’s pakartojo tuoBs 
“kapitalistų spaudos spėlioji
mus”, kad Lenino . našlė buvb 
užtarusi Ziifovjėvą, Kamenetą 
ir kitus Maškvo's- byloje nuteife- 
tu'š ttiroti^ttrš? Bet kas gali ži
noti, kdfiė iš špAtidoš praneši
mų apie šbVietų ttusiją yra tik-

NAtTJĮENjūS.CMcažO.Ig.

ji, o kurie til< ^spėliojimai”?
t)a ir dabar mėš neapsiimtd- 

me užtikrinti, kad pirmesnės 
žinios apie Krupskają buvo ne
teisingos.

Pilnai patirti tiesą apie tai, 
kas dedami tani tikroje šalyj ė, 
[galima tiktai tuomet, kuomet 
toje Šalyje yra\Apaudds laisvė. 
Jeigu tokios šalies Vhldžia ban
do paslėpti nemalonius jai fli- 
fykuš, .tajrtfuos iškelta valdžias 
[priešai ; Arbk j eigų kuri nors 
Žinių agentūra praneš iš tos 
[Šalies netiesą, tdi kita Agentūra 
[ją atitaišo< Galų gale, tfėigū Vi
sos agentūros paduoda ieiifeii- 
cingaš ŽiiįiašJ tai gAlima t>d- 
taukti, . i|į| tos Idilės ateis 
įykirųŠ Iaikra|čiąi, ir iŠ jų gsi- 
U patirtų jkhįt tėnAi Gėdisi.

O šb’Vieuftetišijdj^ dėJA, 
spaudos laisvės nėra.

[ įe to, jdbiųtis daiykaš, kad 
sovietų VAldžiA {šilėfdžia šVetl- 
[thų šalių kapitalistiškų laikraš
čių kbfėspbndėfttiiš, btit šbcid- 
lištų taikfašŠių Atstovų nėįšiiėi- 
džiA — arba,< jeigu' kurį įsilei
džia, tai tik trtopam laikui, 
kaip šVėČią. , \

Todėl išeina taip, •kad dArbi- 
ūiiikiška šphuda EtoptijŽ it 
Ariitifikbje yra privėfšta dėti 
jta Žinias, kūHtiš ptirbitiA pėt 
‘'‘kApitaiištišką’’ kbštūVą.

itėš, beje, kartais padutidAmb 
Viėiią-kitą šAVti kočešpohčfėiltb 
pranėŠbtią ir p'AkaūtojAmė kdi 
.kuriaš žinias,, tėipančtas rūsį 
šOČialištų laikraščiUoŠe, ' kurio 
ėtai Wwį iJterdpbje. Bėt td- 
kios mėdžtagoš gaiiti dažndi 
riegalima.

Komunistai turėtų ūė pėikti 
ĮaikraŠčiUš •. UŽ ‘mėtėišingą” iri- 

; ’fbfmaVimą apie sovietų Rttšiją, 
-bėt turėtų rėikaiaūti, kad Mas
kva grąžintų š^aUdote, ŽbtfžiO' it 
organizacijų laisvę Rusijos 
ŽmCnėriiš. Tutoėt visas paSAU- 
lis žinos, kas tenai įvyksta — 
kaip kad žino apiė Ameriką, 
franci j ą atbž Angliją.

Trečiadienis, rttgs. 9, 193š

’ba jeigu kuri nors

. W iv *-■ ' J,

vabaliukų skaičius žuvo. Bet 
viš dėlto išliko nėfnažai ir gy
vų. Jiė tūtij blivo pašiųšti j Ka
liforniją ir ite'rt Urihū augina
mi. Pasėkos buvo tokios, kad 
iiė Vabaliukai ėmė smarkiai 
paikinti žalingus apelsinų mė- 
džiartis vabždžius. Netrukus pa
vojus, kad apelsinų sodai bus 
sunaikinti, visiškai praėjo.

1913 m. atsirado naujas pa
vojus: Kalifornijoje buvo pas
tebėtas naujas vabaliukas, ku
ris ėmė naikinai apelsinų tnė- 
džįtiš. Entomologams vėl buvb 
galvosūkio Įjatirti, iš kur tas 
Vabaliukas priklydę., Ir Šiito af- 
V'ejū jiems pasisekė pavojų pa
šalinti: iŠ Autfalijos importuo
ti naujos rųšiė's vabzdžiai sulai
kė jSavojihgųtfu vaBtiliuių beši- 
Veišiiftą.

Apelsinų augintojai veda 
nuolatinę kovą su {vairios riį- 
šiėš žalingais vabzdžiais. Štai 
kodėl fcatifdriiijdje yra įsteig
ta specialia tyrimo stotis, kuri 
Visada, yra paširehgUsi stoti į

kovą su sodų kenkėjais. Kai 
atsiranda kbkš naū j aš žAMgaš 
vabzdys, tai toje stotyje prasi
deda didžiausias sujUdiffiaš:’ ė'fl- 
totaplogai (vabždžių tyribėto- 
tfai)’ daro VišOkiAušitis bandy
mus tiems žalingiems vabz- 
džiams įtaikinti. l_„ 

priemonės yra geros.
liAiišla tinka nuodai, tai kova 
yrĄ vedama ša nuodais? o jei 
teikia importuoti jiems priešų 
iš kitų kraštų,- tai jiė yra im- 
pOrtbbjami. Ryšium stt tuo bus 
įdomU pastebėti, kad ritfbdai to- 
li-gražd nėra geriausia priemo
nė kovai šu vabzdžiais. Visai 
per trumpą laiką Vabzdžiai pri
pranta prie nuodų it jų nebe
bijo. Tikštiati sakant, fttibdai riė- 
[bfeVėikia jų.
[ Kad' Vabzdžiai šudarb rimtą 
pUVOjų, tatai litrdija tas faktas, 
jog vien tik Los Angeles katm- 
tė ffef metus išleidžia apie vie
ną milijoną dolerių kovai su 
tais žalingais ir įkyriais gy- 
viaiš.*' -^-k. A.

Čia visokios
Jei ge-

MAKSIMAS GORKIS

Pasakojimas apie herojų
(Tęsinys) 1 . .

Tokioje nuotaikoje buvau ra“^ * juOxd.as
čiau, o tamsa, tirštėdama, da-
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Apiė Įvairius Dalykus

pasiųstas į mažūtį apskrities 
mieSftą, paslėptą soduose; tirit 
kaliio; prie upėfe. Aš apsisto
jau itamūtisė išpravninko; kučį 
sužalojo arkliai, ' 
baidyti. Iš šiti namo lūngų aš 
mačiau, kaip mužikai degina 
portą dvarus;

DŪr iš vakūrti; už upes ir 
rrtiškti, toli pititų rytuose patati- 
<td debtišiai, lyg ten būtų b'eši- 
ieidžiOnfi šaule, o kai virš pie
vų tamsuma pasidarč tirštėsnč, 

ūžfriiŠkd tiašifbdė raūtiOnaŠ 
[Ūgtireš piuklaš, drtntiYniš } Vif- 
^ų. taškui ftūiriaū ptorbdė po- 

i švaistė; drčiau įrijB mieste ir 
'BfeVėik te įjūf fnėtu aš išgir- 

»lštą* gau’dėsį ratį žifeę-

žmtoų ir arglių figūras, šios 
šfnėklbš minutę, dvi drebėda- 
mdš gyveno ir vėl nyko, šlėpeši 
tamsoje. AŠ atsiminiau savb 

. ,. »x. u. “Vaikiškąją tdmšoš baimę, bet 
™ SS.’t ’&fcr' mafi ffdrEjoši, kad tam- 

šhrha taptų dar tirštesne, sun
kesnė, kad ir ugnis, ir žmbneš, 
ją pašaūkūšiėji, Aufrbkstų joje, 
.išnyktų visiškai. Ir kai, pary
čiais, lietūs padidėjo, aš žiurė
jau beveik džiaugdamasis, kad 
Ugnis, mušama priė žemės, nyk
sta, šiepiasi, o šie juodi žmo- 
hės i‘F dfkliai Pyksta.

Vid'udiėny miešfb aikštėje 
{vyko geramaūių žmonių susi
rinkimas, jie ūžmūšė, rodos, du, 
tris maišto šAfininkūš, apėjo 
miėštą, stf ikonomis ir vėliavo-
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APELSINU AUGINTOJŲ VARGAI
Jitr’n'r'r rAžj 

* į '< S
Apelsiūdš BūvČ žinomos sėnbvėj^.—i

v& fttvfežfoš j’ Aftt&flcįį. ifcriėtari
— Kova* s» vabzdžiai. žalingi ir naudingi vabz« 
džiai.— Ir nuodų nebijo.-

■ Apelsinų augifiiūid istėYija 
lŪbši įdtimi. Pradžią siekia toli- 
taą. praeitį.. Citriniai medžiai

ddf' pFiešistoriškaiš 
iAžitfo'š talkuose. T$ taėdŽiį 

nelabai tikti taitfšiūi.' 
’ApWft$ kū^to pirtafėji 
rūpto kiniečiai. Dbti^ jW itije 
ĮšfitMė nūveikė pafci^ĖNtdtoi 
apelšiūOš tatidžib Vaišia 

; kryžtaūš karti taėteiš apėTišfc 

iliau apelsinų Mttifa persikėlė 
{ Europą. Būtent; f: BortŪgtili- 

;j <4 Pastarbsios - j ūrltokaiį nu-• 
?vėžė apeisimos Sėklų į feražiliją. 
. Tokiu tai būdu tMš naūdin- 
•gas Vaišius atkeliavb j Amėri- 
Įką. Iš pradžių į Pietį Ariiofikį; 
[o paskui jau ir į ŠiaūFlų. Biį 
itėni; į Kaliforniją. " 
[ Ūar 1373 m. apelsinų augini
mas buvo 'visai menkai išsivys
tęs. Mažai gal kas tikėjosi, kad 
kada nors Kalifornija galės tięk 
daug apelsinų užauginti. Juo 
labiau, kad pačioje pradžioje 
atsirado piktų priešų; su ku
rtais bUVti gariti šimku kovoti.

Didžiausias vaismedžių prie
šas . yra vabzdžiai. Ne tik jie 
naikina vaisius/* bet ir pasėliūš. 
Kiėkviėnaiš metais jie' padaro 
milžiniškus Nuostolius Ataeri- 
fcos farmeriams. Tie nuostoliai 
apskaičiuojanti šitatdis milijo
nų dolerių.

Dar 1863 m. Kalifornijoje 
buvoz pastebėtas ypatingas bliz
gantis vabzdys. Tali buvo ne
prašytas svečias, nes niekas Ne
žinojo jo kilitab. Pradžioje ma
žai ir dėmesio į jį tebuvo at
kreipta. Bet jaū 1388 in. . tų

B . Į <■ . ' 

teiste tat

.keistų vabzdžių tiek priVišb, 
tftijg pasidarė rinitas ptiVdjtiš 
[citriniams medžiams.
L ifekšfo žm'ončš eto rifh’tai 
ttioš VabŽdŽitis tyrinėti ir sir-

?tie$
jo'kupbtal^lbho; dar viena, dūf*, 

■Įlė1 trys ūgrtirtkūriai apšvietė 
'kelfą; jame virfitię Vėžinių Ir, 
Jy^ skruzdžių, juodų žttiOftiį’ 
ėisertą. fš ttošos išsikišo ilgas 
fabriko kaminai, gauruotoj žė- 

‘inčj i^aūgb plyiirtiš ntotis, šti- 
ilgti pilkti (tarŽirtė, pti- 

į ifįb didžiūiio karšto VtiŽ- 
ttivą, ir riūšvito' būlta šu kolo- 
tonis ii* terasti namūš. Rtišida1 

:r^ tototatiš ūpčš vaudūd, jiš 
ŪtirtiudoNtivo ir, Į’Odėšf, vėrrfa!. 
Aš j visti ttit žiūrčj'tiū7 ktitt>‘ i>ef 
sapną.

Jotinė išbūdirio kažkokios jūoL 
dos figūros, praeidamoš pb Itint

*Awaiijos.
! /ei Vabžd^įai’ gAlėtų laisvai 

tai ‘jų tiek 
į|Mį ątšir&t^ tef jiems lt 
piAišto pritruktu, ^ofmališkošė

• įšą^gbąė; taip šUka^, y^a _ pA^- 
laikoma pusiausvyra: dAu’g 
^Abzdžip pfišfveišiU; bbt dadg
• jų ir žūva; Vabzdžiai tuH
dkug Visokių pflėšų, kU^re jdtiš 

i nai kina.' y t
; Visai, kitoks reikalus yra sti 
tais vabzdžiais, kdrię rietikėtAi 
patenka į, kj{ą kraštą. Jei sąly
gos yra palankios, tai jiė neį- 
ma'hbmai sparčiai Veisiasi. Ka- 
daugi naujoji aplinkumoje prie
šų nėra, tai ^nesiranda nė na- 
turališkų stabdžių.'Tokiu budu 
ir susidaro rimtas pavojus.

Tokiais atvėjaiš geriausia* ko- 
VOš priemonė; yra šioji : atgabe
nimas iš kito krašto ir priešų, 
kurie naikina Vabzdžius.

Taip ir'buvo pasielgta. Jung
tinių Valstijų žemės akio komi- 
šionierius pasiuntė { Australiją 
patyrus} entomologą Albert 
KdepeTe, kad jis ten surastų 
natūrališkus priklydusių vabz
džiu priešus.

KoObėle surado, jog žibančius 
Citrinių medžių vabzdžius nai
kina ypatingi raudonos spalvos 
vabaliukai. Jjs tuoj kelis tukš- 
^AhčiUs tų VAbaliukų pašiUntė į 
Ameriką. Kelionėje dėl netiku
sios priežiūros gana didelis fų>

— Lygiai vėikiA, — pasakė 
viena iš jų.

’ šie žodžiai mano fčgčjitfią 
padarė rieptikėnČitimai' aštrų* ir 
visa, ką aš mačiau, pratruko 
lietis į mano sielą, jjžtVi&toit 
ją' šitirpū. OatriiiNty Skambėjo 
bititifųK žėdis:

! MsMdd^dk
Mano terasų užliejo tamsi 

žmonių banga; aiškiai bŪVti 
gifttoaš toštoų štikiįi žvūn- 
$£tfitoš; tekėjimas fėiiiųi

ICltlUO JĮ JLXXQ1X1C4O, MCZJVFVIV 1VCV1' 

artdbitanie upĖš vandeny
'šfeigitiiftiš Hkštoš; bfežbdfc ktil- 
!fea. Ratidfohtoe upėš vandeny 
pašifddė įeitai ir krikai ptt- 
kiančios valtys; švytavo- irklai, 
kaip vabalų kojos; aš supratau, 
kad tai važiuoja frireštieČiai 
plėšikąuti.

1 Visą naktį, ligi ryto, aš sto
vėjau ir sėdėjau pfidJatrgo, ste- 

; bėdotos škružfdišką žmpnių 
darbą. Gėrai tipšviešti ugnies, 
jie j visas pusės vilkė kUtnpuo- 
tuS daiktus, didžiulius ryšulius, 
stumdė vieni kitus it, rėdos, 
pešėsi; Atšimėnū: dii įsikibo į 
kažjcdkį baltą gtibalą, o’ jis štai- 
įą plyšo ir tipibeH juos bukų 
šniėgu. Nenatūraliai raudonas 
arklys prabėgo upės krantu. 
Raudona šlūtita ūgniš greit šla- 
Vė rtu6 žeinės paštattis; nors 
atkakliai byrėjo smulkus lietus, 
ir {sotinta durnais tamšuma 
darėsi vis tirštesnė. Ugnife ją 
kaitino, ardė, plėtėsi vis pia-

!

tuščias ir atrodė apkurtęs nuo 
baimes prieš titiktį.

Aš jaučiausi taipgi išpuste- 
tu, pakirto mafi'o mintis. Regė
jimo atminty knibždėjo juoda 
žmonių miriia; kurstanti ugnį,* 
naikinanti savo darbo vaisius. 
Į šį neabejotinos beprotybės 
faktą mano protas atsitrenkė 
■ktfip j akmtenį; visą manė esy
bę pripildys piktu škaiišmn, iš
šaukdamas žrffohių baimę.

1 f’dkčlftii į gubeffiiją aš susL 
tikau būrį pėštiriirtkų, pryšaky 
tfo jojo ilgas pbfučikas šu ru- 
dkiš tfšdts, karėiviai budriai 
minkė purvą ir giedojo kvailą 
giėšmę apie jtiodą kuosą. Suži
nojęs iš mdnęs, kad jis pasivė
linti, pofhčikas apšidžtaugė, ma- 
•ftė labai apstulbino jo begediŠ1- 
.kai linksma šypsena. Ir sugrį
žęs j miėštą aš pradėjau paste
bėti, kad kbirštitttčiįoš šalinin
kai, šaairupMę krausdaml apiė 
jVykitis apskrity, tAipgi negali 
paslėpti linksmo akių žvilgesio’. 
Jtį Siišltūpirtltaos man atrodė 
/ien’UdširdhS, riėrimak — falšy- 
vaš. Įteigi mūšų raštinėj įsivy
ravo kažkoks lengvabūdiškas; 
pašdipimš ir nemaiotiuš upast 
ti Drož'do’Vas, tffAdamgšiš kėdė
je, piktat juokėsi ir tapo daf 
aštresnis, dar daugiau suerzin- 
tašv •

Aš radau, reikalinga apie jį 
pasikalbėti su Apsaugos virši
ninku pulkininku Bėru. Droži 
dovą pradėjo sekti, greit pas jį 
buvo padaryta krata ir — ma
no instinktas neapgavo manęsi 
BūvO Atistatyti^ Drozdovo ry
šiai su viena revoliucine orga
nizacija*, padaryti suėmimai, —- 
aš nustebęs sužinojau, kad su
imtųjų tarpe pavojingiausiu 
žmOgltin pasirodė esąs djako- 
Uds, mdnb dėdės auklėtinis.

Nenorili 
du — ,__  ,
šitimš ** žinomus,

- sunku ir nuoboJ 
kdibeti apie įvykius, vi-* 

, apie gėdingą’ 
vyriausybės silpnybę, apie jos 
klaidas, kurios išpūtė maišto 
ugnį.

Tatai, ką aš mačiau savo aki
mis, buto biaūru.; AŠ mačiau, 
kai prq musų namų langus ėjo 
degtukų ir muilo fabrikų dar
bininkai šu raūdorioftiis vėliavo
mis, — minia purvinų, puslau
kinių žmonių; jie ėjo, bailiai 
dairydamiesi j namų langus, 
tarsi laukė, kad ims kas ant jų 
pilti karštą vandenį. Šiame avi
nų būry ožio rolę vaidino šlū-. 
baS senis Baramzihas, adminis- 
fracijbš tremtinys, radikalių 
laikraščių kOrešpondobtas, Vie
na Vėliava mosikavo prbvižo- 
rius Gbldbergas, — ūbo Kris
taus lūikų be žydų' nėra belai
mės. Iš abiejų šonų minloš; Va
rydami ją { nusikaltimą,’ bėgio
jo; lyg piemenų ŠUnes, jaūiii, 
man nežinomi, žmonės.

fai juvo tokia pat škruzdiš- 
fca minios eisena, kaip ten, ap
skrity, už upės, tiktai čia žmo
nių figūros atrodė stambesnės 
ir baisesnės. Putė vejas, piktai 
purtydamas raudonas Vėlidvas, 
nešūkuOtus plaukus iF Skūdu- 
fūs. žmonės ėjo netvarkingai: 
Vieni —- perdaūg greit, kiti — 
atsegtai lėtindami žingsnius; 
man rodėsi, kūd Visi jiė;- Viėnb- 
kta jėga jausdami baimę, rtbri 
greičiau Susidurti šii paVOjūta, 
ir galvoja, kaip jbš išVėrigti.

Tikrai sakant, pati minia ma
nęs negązdino, bet baisus buvo 
tie bepročiai, kurie ją vedė. Ir 
kūi as įsivaizdavau, kad gMi 
būti Šią dieną ir šią valandą 
toki bepročiai veda aklas mi
nias visos Rusijos miestų gat
vėmis, kad suverstų jas ant su
svyravusios minios, — aš savo 
krūtinėje pajūtau tą žiemos 
pūgų kaukimą, kuris, vaikystė
je, many gimdė beprotiškos bai
mės siaubą.

Aikštėje, priešais miesto du
rną, sėn{ Būramziną lazda už
mušė asenizacinio parko darbi
ninkas, Gofdbergą sudraskė 
sunkieji vežikai, o minia išbė
giojo. Sekančią dieną miėste 
vėl vaikščiojo gatvėmis, žmb- 
m^sjįpu^rhudonomis Vėliavomis 
ir žmonės, su, caro portretais. 
Btfvo mesta bomba, sprogimas 
nutraukė raitam policininkui 
koją ir užmušė žydę gimnazis
tę. Bendrai —o darė Visa, kas 
tomis bepfdtiškomiš dienotais 

■buvo skaitoma naudingą dary
ti. Aš vidujai sukrėstas, šergą’s, 
gatvėn neišėjau.

Nepaprastu ryžkumu aš pri
siminiau mokytojo Novako kal
bas ir supratau, kokią didelę 
tiesą jis kalbėjo.

—‘^Istorija — vienetų dar
bas, geroj ų kūrybos paseka”.

Buvo aišku: žtaortėms vado
vauja asmuo. Darbininkų minią 
vėde šlubas senis, mizenias se
nis. Bet šio gerojaus menkystė 
buvo paaiškinama menkyste 
minios ir aš negalėjau Nepripa
žinti gerojiČkūmo žmogui, ku
ris vesdamas žmones, gal būti 
— mirti, eina pfyŠaky jų pir- 
foasis. ' ' ;

Aš ilgai ir gėrai šia tema 
galvojau. Ir, natūralu, kad ne
būdamas “gerojūm”, aš pradė
jau ieškoti gerojaus, khd j nuo
širdžiai jam tarnautų, ka<t ties 
juo paslėptų saVo gyvenimą, 
ffet — kdš šis gerojus ir kur

. ' •

Man pasirodė,- kad aš jį ra
siu asmeny pulkininko Bėro. 
Slaptasis jo, pavojingas veiki
mas saugant valstybės santvar
ką Sutiko šit mūnO’ Nuotaika ir 
tuo skoniu^ kuris iš pat jaunys
tės dienų išsivystę beskaitant 
kriminalinius romanus. Pulki
ninkas ir išore buvo įspūdin
gas: aukštas, stiprus žmogus, 
kilmingo veido, pilkos jo akys 
ramiai šypsojosi, kalbėjo jis 
palankiu tonu, ir jo juokuose 
skambėjo tikro drąsuolio pašai
pa. Pasakojo, kad jis, persiren
gęs darbininku, užsigrimavęs, 
pats lankėsi revoliucionierių su
sirinkimuose ir kad jų tarpe bu
vusi jo meilužė.

(Bus daugiau)
- -■■■■—■ .............t • ■
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T okĮ , termotriėfr'4 
jus niektu?. negalite 
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rytas- specialiai, pa-V Ifi UdOM &mwt# Matote

Tėti# a¥ degėliii: 

lleinef’š
“Five kifty-Fivė Anglis”

Iškepai JjSBftfbžins, jfcvirs jūsų maistą taip 
gerai, kaip,,- kąd kiekviena ‘‘(Jera Seiiny- 
ninkė Atimta”. Jos prilaikys lygią ft 
paštoViį šilumą, virimo; . apšildymo* pe
čiuose; grafe arba jūsų krosny. ‘

Tūkstančiai jau' vartoja Reiner’io 
5-50*5 Anglts per paskutinius" 3 metus. 
Jie dtJbit/ neirrori riiėko kito vartoti, riėš 
jie sutaupo* pinigus ir gauna puikiausius 
rezultdtus.

4 W ft 
hicaoo

keiner’s $5.55 Coal 
:• ** - . - i

Stropiai Persijotos, Švarios,■ III. Nut Anglis

pribėgo pirmoji pagalba ji jau 
buvo įhirtrši.- Po šio įvykio 
draugams nebeliko iiiėkO kitcį, 
fetip1 ją vėl nugabenti į tą Vi‘4 
tų, ftųtidjč ji buvo antru kartu 
šį pasaulį išvydusi ir ją apkašti.

Pastebėtina, kad tarp siti 
dvfėjų f&iddtuVių apeigų spėjo 
tebeiti ^b'š pUsvalaUdiš Miko.

Nors, anot to pnežodž 
baimė turi didelę galią, ir norš 
Ona Bunescu butų dar tiek 
nusigandusi to saVo likimo,-j oš 
fiziškos pajėgos po dviejų mir
ties dienų buvo gana nusilpu1 
sios ir točūh netoli tenubėgo'. 
Vos pasiekusi- vartus sukrito ii 
ėmė šauktis pagefte.

Tada priėję draugai įkėlė jjį 
į vežimą, ir apkamšė pagalve’- 
mis, pradėjo painažii slinkti la 
tai . dulkėtu teiti4 įamų link 
Viskas ja(i rodos pradėjo eiti į 
normales, vėžes, visi pradėjo 
nuogąsčius primiršti ir gal' tem
dei niekas ir nepastebėjo pri
siartinančio automobilio * 6 aua* 
tomobilis; mat; buvęs Visų di- 
drrmi# to RaiW retenybė’ 
Arkliai niekad nematę tokio pa 
būklo staiga kaip iŠ ugnies šo
ko į šalį ii bėgti per grabeš 
ir ravUs? ^e^ftndš greitai ap
sivertė ir prislėgė Jame važia
vusią, 
tančią Oną Bunescu. Kada

PUIKUS PIRKINYS > fe M

.tikti. Tuo, tarpu “mirusioji0 
Ona Bunescu išlengvo pasisedb 
ir pradėjo dairytis.- Iškarto 
matyti, ir ji negalėjo suprasti 
kas aplink darėsi, — ji kai 
kurį laiką dairėsį ir Silpnai ką 
tai savyje kalbėjo. Bet kai jį 
sugrįžo, taip sakant, paiti į sa<- 
vę, kada ji pabudo iš niiomaL 
rio, ji greitai Šoko iš karsto it 
pradėjo, kiek pajėgos leidot 
bėgti. Dalyviai baisiai nusi’ 
gando. Moters ėmė klykti if,

KpNER (C^L (OMPANY
Yardas it Ofisai 59tfi ii* Wčod Sftcets 

Nav. M-36 ; '

has” aftt tflėtŲ if

. $8.4)0 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nitpi- 
ginta kainA $5.00

sius dejavimas ir po to sekė 
^aiĮdojinte. Raudojimas , ii 
jįįtejivihtftš te kaftą vis daž
niau kartojosi ir kas kartą gar 
Sėjo. Baskui pradėjo beMtiš' į 
karsto vožtdvą. fd j'afr bjiivo 
gana palydovams. Moterys 
pradėjo, klykti ir bėgti. Bėgo 
teis ir vyrų. Pasiliko ant dub 
beš kf&što kunigas ib duobka: 
Šiai.

Kųrijgaš paliepė atidaryk* 
karstą.

rtKoO- inafi^ Čia
fė?' kbifct- laidojame
piktai žvalgydamte

sakydavo,- M
Tos jos prafiašyštėš kMp it 

išsipildė, f J 
nobš Mr^dO į/OšiA’u 
Kartą ji susirgo. I 
nebepajėgė išlipti, daktaro pa 
šaukti nesileido. Griežtai nu 
sistatė neduoti gydytojams it 
cento. Toks jos buvo šykštūs 
mas. Negana to, kad ji jau 
tėsi silpna ,kad ji pavydėja 
gydymosi reikalams išleisti 
bent vieną centą, ji baisiai ste
bėjosi kaip ji galėjo tiek hūi 
silpti, kad ir išlovos išlipti ne 
pajėgia. Vienok liga lieka li*‘ 
ga. Prieš jėgą neatsispirsi. O 
kas, jei ne liga už žmogaus pa 
jėgas galingesnis. Taip buvo 
ir su Carla.- Ją pasigavo skau
dus kosulys. Jis ją tol kama-

tr užmigo amžinuoju miegu. Ir 
taip tad išsipildė jo šykščiosios 
sesebš įfdiiašyšiė. Jis rfrifĖ fruu 
širdies atakos, o sesifo prisikė 
Tusi iš nuomario grįžo turtų

J Carla išlipusi iš duobės mur
mėdama ir žiauriu žvilgsniu da
lyvius, pėrmetusi į bbolį tarė:

^Ar a£ nesakiau, kad fave aš 
pergyvensiu, ar as nesakiau, 
k&l £u mano turtų nepaveldė- 
si .;>

/Tuos pagiežos žodžius taru
si,, murmėdama kažką ji nuėjo 
namon viena be (ti'augų pagel- 
bpš. — žemaičių Jonis.

Kaifiūoja Tiktai $5,55 už Toną

Gravehill 1000

. .. dėl fūsy MiiHay
ktifie iMylite'

su; nėpa^t'dBttH gef'ir dpydifkd if' didžiai' pa^iRl- 
nančiu užsifOkyilriu ." . . susidraugaukite šį vakferą 
su Lengvu. Užsifūkymts lėhgvu užsirūkymu iš
turtingo, braridaus-kūnb tifbakd . Lučįcy Štrikėf 
jūs paragausite augščraii-apkainūdto tabako ptHką 
skonį . . ■, visus- tuos puik iri S vidurinius laptiš, 
Derliaus Grietinę.- Jūs priižirisitę’ rūkyind* džiatfgsihą 
sti 6$ laiiktinll gerklės aųsąūga, suttikiiniii huo&Vo' 
ĖuMky’s — arc8 tbasted”. • i^įįHis
r'ti&yfytiš jdsri niinČių suTaininiičhii! ? t^gvn» 
Vžsirūkymas dėl jūsų gerklės! / '

NAUjmNOS
SS South Halsted Street

LIETUVOS'AMERIKOS

Termometras

KOKS RAMINA^IS 
lengvas įhfeirukyffiffit

Ū&okyklte . dūrio rUįsesčiami1 fr šull- 
krihpimamo . . . atsipliollifj ovlefi) 
Luėklas potkelj! Jtli rUturite ola^iahčio 
jausmo kuoMst (Ui rūkote iki veido 
nakfieo. . Len^vęs Ūžsiriikymas palieka 
priimnų skdn|.' ir Luėkieo yra Lepgvpr

A. >. UttirG^mao.

Ęitas labai panašus atsitiki
mas įvyko Pietųslavijoje.

Taip pat mažam provincijos 
Afarkbvdorrie gyveno tur

tinga bet Nepaprastai šykšti 
Cartd jjaždvics^ Ji kiek buvb 
šykšti, tiek ji buvo ir niekti 
neužsitikinti. Netikėjo ji ir 
artimiausioms giminėms. Dčh 

_ i tbs priežasties ji atsisakė at
bėgti kas kur besumanydama^ r u kartu tekėti, nes manė, kad 

kad visi vyrai tik josios tu¥tų ieš^ 
;kd, o ją jie greit pašalintų iš 
tgyvenimo ir panašiai. Tokia 
,ji- buvo neužsitikinti. Jai pau 
tarnaudavo jos jaunesnysis

• * i ’ U • • A . . M

brolis Petras Milankovicšas.
i Petras buvo neturtingas, tik
riau, skurdžius. Gyveno iš'- 
imtinai iš sesers malonės. KA 

A , . 4.1 r

Ji. jam davė, kokią ji jam prie- 
.glaudą nuo šalčio ir lietaus 
skyrė, tai buvo jos ypatinga 
malonė.- Garla nors išlaikymį 
;šiokį tokį Petrui ir davė, bet ji 
jtaip 
pagiežos ir išmetinėjimų. Ji 
,iš jo reikalvo pilno patarnavi1- 
■mo kaip iš tarno ir tarnaitės. 
O kada užpykdavo, tai pasielg
davo su juo kaip su svetimiatf- 

’siu. .
“Bet tu apsivilsi, mano 

kelį, aš tave pergyvensiu, 
vo širdis silpna, o aš kaip 
las sveika. Tu mano turtų 

iš savo* laidotuvių grįž-[paveldėsi, mano mięlasai. 
daug anksčiau numirsi’’.

(mert #. hiatas;
seMdHtfS teito; if JohA
J. Afet; toifcfei^itHeiklį'J

Itoi j® IhW kieA
gyvybės žib^fibi-. Mifė kosuį 
lio‘ pri kam Uotą. Pašauktas koL 
ronėris, apžiūrėjo ir išdavė leib 
dimą palaidoti, hots palsaf Aė- 
Turėjo' m'ėtffcfhM praktite p^: 
tyrini. ' •••"/• :■ •/ ''■ ' j. *

didte ($iyšlait^

:išfeiihiNW išlydote į 
tf.- Piešte gėdtffeite p&W>,; 
;ščš ėjo' ir Mto-
džifitugšBo š&ferš Nfirtiėš 
-if jd WtWb ]tyfojW M 
į&rdte

ŠtdčidtiSi^ kufiigiti p¥io dti6L 
bČŠ A^stečO rHaldaš fr du6bL 
kasiam patraukus • ^f'ččs 
karstu, pasigirdo iš karsto du^

Rumunijoje graikų ortodok
sų arba' Stačiatikių tikėjimas 
yra oficialė valstybinė religi
ja’. Pagal tos religijos taisyk
les karstas laikomas' atdaras ir 
tdda, kada numerėlis yra į ka1- 
pinės: Vežamas.

Gamta nėra be išimčių. Nors 
phgal gamtos įstatymus orga
ninė būtybė kartą mirusi nebe
gali keltis iš numirusių, bet, 
kaip pamatysime iš tolimeSnio 
Šio apfSšymd, ir gamtos įsta1 
fymMi iufi sa^O išimtis,- t. y. 
kad ir numif^š žmogus gali 
prisikelti ir tė! gyventi savo 
gerųjų draugų tarpe. štai' 
koks atsitikimas.

Tolimam Rumunijos kaime 
^foinešti, kur sėAšAcijos yra di
džiausia fėtėriybe, d VėstuVčS, 
gimimai ir mirimai 
tėlė kaimo visuomenės džruga- 
Virpa, pasimirė Visų mėgiama 
našlė Ona Bunescu. Ji buvo 
nepaprasto budo, stiprios as
menybės ir dvaffiOs moteris, o 
kas labiausia linksma, drau
giška su visais, už tai ir visį 
mylima. Todėl, kada kaimą 
aplėkė žinia apie jos mirtį, vi
sus baisus šiurpas nukrėtė; o jk 
b'tfdčtttm if, WAW f paly
dus ėjo kas gyvas.

Laidotuvių eisend prisiAftino' 
prie duobės. Kaš tai pastebė
jo į kapinę drobę lengvai kru
tant ir sušuko. Visi sužiuro 
bet niekas negalėjo'' žodžio' pra
tarti lyg butų buvę stabo' iŠ-

Ske'lbirhai Naujienose 
dffitiž riSUda d-ėfto1, 
kad pačius Naujienos 
yrA nAudingoS.

,2: ‘H**"*
■> < u j

LLŽsirukymcLS
15 TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-")!’Š 2

iš Sete
rį, persimainė feftta, sritys šik 
^ibo' listfp Stfitlaš, apalpo tf fitf 
'j&i 0fi4 duobfš šrAatfitb
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Ką Matė ir Nugirdo 
Senas Petras

Rugsėjo 2 ir 3 dd. Senam 
Petrui teko lankytis Gary, 
Indiana, biznio reikalais. Pats 
Gary miestas auga gan spar
čiai. 1920 metų cenzas rodo, 
kad Gary gyventojų turėjo 
55,378. 1930 metų cenzas ro
do, kad gyventojų buvo 100,- 
426. O šiandie priskaitoma 
gyventojų 120,000. Mieste gy
vena virš 50 skirtingų tautų 
žmonių, visos tautos turi savo 
bažnyčias. Yra ir lietuvių S v. 
Kazimiero parapijos bažnyčia.

Visos bažnyčios buvo gan 
stambiomis aukomis, desėtkais 
tūkstančių dolerių, finansuoja
mos plieno trusto. Apie 26 me
tus atgal Gary, Indiana, pradė
jo didžiuotis milžiniška geležies 
ir plieno pramone. Plieno trus- 
tas parodė savo “gerų širdį” ir 
aukavo bažnyčioms, ba žinojo, 
kad alginių vergų išnaudojimui 
bažnyčios yra reikalingos ir 
kad paaukauti joms pinigai su
grįš su kaupu.

Darbai eina gerai

Jau apie metus laiko Gary 
geležies ir plieno dirbtuvės 
dirba gerai. Yra departmen- 
tų, kurie dirba dviemis ir tri
mis pamainomis. Ar ilgai ši
tokia veikla tęsis, tai parodys 
ateitis. Tačiau darbas ir šian
die nėra lengva gauti. Teko 
nugirsti, kad kai kurie darb
daviai pardavinėja darbus už 
pinigus aplinkiniais keliais. Bet 
pora tokių pardavinėtojų yra 
jau sugauta ir išvaryta iš dar 
bo.

Dar stato naujų dirbtuvių
Naujos geležies ir pliene 

dirbtuvės dar yra statomos. 
Sako, kad apie $7,000,000 pas
kirta naujoms dirbtuvėms sta
tyti. Visos tos dirbtuvės'yra 
įrengiamos naujausių modelių 
automatinėmis mašinomis, ku
rios su mažu darbininkų skai 
čium padarys daug darbo, o 
darbininkus išmes už dirbtuvių 
vartų.

Greitoj ateity Gary, lindia- 
na, bus geležies ir plieno iš- 
dirbystės centras ir turės di
džiausias plieno dirbtuves pa
sauly.

Atsilankius pas lietuvius
Teko atlankyti draugus A 

J. Graskey. v Jie yrą draugiški 
žmonės, seni “Naujienų” skai
tytojai ir rėmėjai. Gary mie
ste drg. A. J. Graskey yra daug 
pasidarbavęs pašalpinių drau
gijų tarpe. Dabar, rodos, yra 
Darbininkų Draugijos pirminin
kas. Savo didžiuliu automo
biliu jis Seną Petrą pavežioję 
pas vietos lietuvius.

Sustojo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliube, kur supažindi
no Petrą su kliubo nariais. 
Drg. St. Petraitis, 1605 Madi 
son Street, kliubo užveizda, už
sirašė “Naujienas”. Džsipre 
numeravo “Naujienas” kliube ir 
A. Steponaitis.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas gyvuoja gan gerai iš
turi gražų skaičių narių.

Lietuviai biznieriai
Fr. Jonaitis, 1101 Madisop 

Street, yra senas naujienietis. 
Savo gražiame name jis užlai* 
ko gerai įrengtą tavern biznį. 
Pp. Jonaičių užeigoj randasi 
didelis pasirinkimas gerų gė
rimų, degtinės, vyno, ameriko
niško ir importuoto alaus, ciga
rų ir skanių užkandžių. Pa
tys pp. Jonaičiai draugiški 
žmonės, p-nia Jonaitienė yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narė.

Jų šeimynoj y ta trys dukte
rys ir sūnūs. Dukterys Teresė 
ir Stella yra baigusios mokyto
jų mokslą, o jaunesnioji duktė 
Anna dar tebelanko universite
tą. Sūnūs Pranas jau vedęs,

gyvena Chicagoj. Duktė Stel
la irgi yra ištekėjusi už gydy
tojo, gyvena Detroite.

Draugiškai pasikalbėjęs ap
leidau pp. Jonaičių užeigą.

Ben. Stankus, 631 West 15 
avenue, yra “Naujienų” skai
tytojas ir amatu gerai patyręs 
barzdaskutis.

A. Steponauskas, 1604 Wešt 
15 avenue, senas “Naujienų” 
skaitytojas, amatu gerai paty
ręs barzdaskutis.

Fr. Miller, 1473 West 15 
avenue, yra “Naujienų” skaity
tojas, draugiškas žmogus, už 
laiko kepyklą.

Midwest Backing Co., 2156 
West 15 avenue. Savininkai 
draugiški žmonės, atrodo da
rantys gražų biznį tarpe Gar? 
lietuvių.

Fr. Elias, 929 Taft Street, 
užlaiko gražią bučemę ir gro 
sernę, kur visuomet yra dide
lis pasirinkimas geros rūšies 
maisto reikmenų. P-nia. Elias 
yra Chicagos Lietuvių Draugi
jos narė.

Teko aplankyti ir daugiau 
lietuvių, būtent Mrs. B. Pro 
kurotas, Mike Vereiką, J. Vait
kų ir eilę kitų. Visi yra drau 
giški žmonės. ,t

Po draugiškų pasikalbėjimų, 
apleidęs Gary, sugrįžau i Chi- 
cagą, skerdinių sostinę.

— Senas Petras.

Cicero
Pirmas lietuvis gavo pensiją

Kazimieras Kakanauskas iš
tarnavo 26 metus kaipo polici
ninkas. No^s šiandie jis dar 
yra stiprus ir smagus, bet išėjo 
iš tarnybos pensijai. Mat. įsta
tymai nebeleidžia ilgiau tarnau
ti. Duodama proga gauti tar
nybą kitiems. < Tai yra geras 
patvarkymas.

šitokia tvarka turėtų būti 
įvesta kiekvienoj įstaigoj, ir 
pasenę darbininkai turėtų būti 
aprūpinti šiokiomis tokiomis pa
jamomis.

Cicero policininkai turi fon
dą, į kurį patys moka. Ištar
navęs paskirtą laiką policinin
kas gauna pensijos $85 mėne
siui kol gyvas. Jam mirus, 
jei pasiliko jo moteris, tai to
kia pat suma mokama mote
riai koliai ji gyvena.

Kiekvienas > džiaugiasi išne
šęs tokį jungą ir tiek metų. 
Džiaugiasi ir Kakanauskas. Tar
nybos atminčiai jis surengė 
puotą savo name, kad pasi
džiaugti kartu su savo tarny
bos draugais. Atsilankė į puo
tą visi policiniskai, buvo ir pats 
kapitonas. Dalyvavo taipgi ke
letas pašaliečių.

Kakanauskui atsiųsta daug 
gražių gėlių bukietų. Tai gra 
ži atmintis. Pokilis tęsėsi iki 
antros valandos ryto. Musų 
veteranas išklausė daug gražių 
linkėjimų.

Sekantis iš lietuvių policinin
kų pensijai yra George Radoms- 
kis, kurs tarnauja jau 19 me
tų. Po jo eina Ben Tumavičia 
ir M. Gabraitis. Jiedu abu jau 
yra ištarnavę po 9 metus. O. Č. 
Vervickas tai visai naujas; jis 
užėmė Kakanausko vietą. Ta
čiau jis važinėja motocikliu.

K. Kakanauskas per savo tar
nybos laiką praleido visko. Ma
tė ir gero ir blogo. Nes polici
ninko tarnyba, galima sakyti, 
yra gan audringa, tenka susi
durti ir su, blaivais ir su gir
tais, o kiekvienas reikalauja tei 
sybės. Dažnai pasitaiko, kad 
tas teisingas, kas turi įnagį 
rankoj. Tačiau ilgainiui teisin
gumas ir žmoniškumas paima 
viršų.

Well, gyvuok sveikas, senas 
veteranei!

NAUJIENOS. CMeaM m. 1

NEW YORK. — Jesse Owens, garsusis Amerikos atletas, 
kuris laimėjo tris čempionatus Berlyno olimpiadoje. New Yorke 
jį pasitiko motina ir žmona.

•—Mano pati,juos pagauna— 
atsakė meksikonas. Kiekvieną 
naktį, kai jie pradeda kelti apie 
namus triukšmą, pati nušauja 
juos.

—Bet kiškiai nekelia triukš
mo — pastebėjo amerikonas.

—žinoma, kad kelia — tarė 
meksikonas — jie rėkia: “Miau, 
mia-a-u!” — Surinko V. Faiza.

Ar per daug negar
biname stabų?

Ar tik mes neleidžiame per 
daug pinigų visokioms nau
joms ligoninėms statyti? Ar ne
būtų geriau ir tiksliau, jei bent 
pusę tų pinigų skirtume tyri
mams. Būtent, tiems tyrimams, 
kurie siekiasi surasti ligų prie
žastis, atsparumą ligoms, ir ko
kios yra geriausios priemonės 
nuo ligų apsisaugoti.

Naujų*ligoninių statymas to- 
li-gražu nėra aukštos kultūros 
ženklas. Lyginai taip pat nau
jų bažnyčių1 aukšti bokštai ne
rodo parapijonių dorumo ir die
votumo. Dažnai naujos bažny-

nimu gyventi. Per keletą šimt
mečių lietuviams teko kitiems 
vergauti. Tačiau pradėję savi
stovų gyvenimą, jie turi kultū
rintis ir stengeis nugalėti stam
besnes kliūtis.

Dar kartoju: statydami baž
nyčias su aukštais bokštais lie
tuviai kultūroje aukštai nepa
kils. Reikia ne bažnyčių, bet 
erdvių mokyklų ir liaudies na
mų. T&ip, reikia mokyklų, kur 
laisvai ir nevaržomai butų iš- 
guldomas tyras mokslas.

Man visai nėra svarbu tai, 
kokia šiandien Lietuvoje yra 
valdžia. Man svarbu tai, kad 
Lietuva yra nepriklausoma val
stybė. Valdžios forma nėra am
žina: ji keilčsi praeityje, ji kei
sis ir ateityje.

Tačiau vis dėlto ir amerikie
čiams tenka tarti savo žodis 
Lietuvos reikalais. Tenka, taip 
sakant, kišti savo nosį. Jei Lie
tuvos valdžia teiktų pirmenybę 
tyram mokslui, jei mokyklos 
nebūtų pavestos visokių dvasiš
kų tėvelių globai, tai butų vi
sai kas kita. Tuo atveju ir pro
testai nebūtų reikalingi.

Faktas gi yra tas, kad da
bartinė valdžia su kunigais pa-

Ąmerikos lietuviai turi prie
šintis tam; jie turi reikalauti, 
kad mokykla butų išlaisvinta 
iš kunigų globos, štai kodėl 
įvykęs Clevelancįe Amerikos 
lietuvių kongresas turėjo pilną 
teisę ta’rti savo žodį Lietuvos 
reikalais. Adv. F. J. Bagočius, 
SLA prezidentas, taip pat vy
riškai pasielgė sustabdydamas 
“Tėvynės” redaktoriaus įsigalė
jusį arkliuką. Tikrai gaila, kad 
net redaktoriai neatskiria val
stybės nuo valdžios. Valdžia 
juk- valstybėje yra pakeičiama. 
Tad kalbant apie kovą su val
džia nereikia tuoj kišti valsty
bės.

Dabartinės Lietuvos valdžios 
valdininkai , nėra amžini. Jau 
daugybė jų liko nustumta nuo 
estrados: Plechavičiai, Volde
marai ir kiti. Tačiau Lietuvos' 
valstybė vis dar tebegyvuoja. 
Visai galimas daiktas, kad ne
trukus bus pamirštas “tautos 
vadas” su savo štabu, bet Lie
tuva visvien gyvuos.

Auklėkimės būti tvirtai nu
sistačiusiais valstybiškai. Im
kime pavyzdį iš anglų: kur du 
anglai, ten jie būdavo j a savo

Sugrįžo iš Lietuvos
1

Antanas Endreikis, 1617 So. 
49 avenue, atostogų tris mėne
sius praleido Lietuvoj. Sugaišo 
laiką ir išlaidų pakėlė keletą 
šimtų dolerių, bet tai niekis. 
P-nas Endreikis pilnai paten
kintas atostogomis ir pataria 
kiekvienam atlankyti senąją tė
vynę, artimus savuosius ir įgy 
ti dau‘g gražių įspūdžių. Bet ar 
visi tai gali padaryti, žinoma, 
kad ne visi.

• Raudonos Rožė Kliubo 
parengimas

Raudonos Rožės Kliubas tu
rės metinį parengimą-bankietą. 
Praėjusį penktadienį kliubas 
laikė mėnesinį susirinkimą Liuo- 
sybės svetainėje ir tarpe kitų 
tarimų išspręstas metinio pa- 
rengimo-bankieto klausimas.

Nutarta duoti' dovanas tiems 
nariams, kuriems jos priklauso, 
ir paruošti gerą programą. 
Bankietas suruošti pavesta ko
misijai, kurios priešaky stovi 
C. Genis. Taipgi 'pakeistas iž 
dininkas. Dabar iždininkas yra 
K. Liaudanskas. -

Antrasis: Ne, ji viską atsi
mena.

Kaimynas: Kodėl tu taip 
nuliūdęs ?

Jonas: Todėl, kad tik vieną 
pačią teturiu atostogoms iš
siųsti.

čios yra statomos tik tam, kad 
dievus apgautų. Koks nors die
vobaimingas hipokritas galvoja 
sau: “štai mes statome tau 
dievnamį, kad suminkštintų ta-

laiko labai artimus santykius. 
Lietuvos mokykloje kapelionas, 
kaip amerikonai sako, yra di
delis “bosas”. To dėka ir pats 
mokymas šlubuoja.

valstybę.
O mes lietuviai?
Ar tik per daug negarbina

me stabų?
Dr. A. L. Graičunas.

Pati: Musų tarnaitė paliko 
mus. Ji sakė, kad tu šnekėjai 
su ja per telefoną labai negra
žiai. :■:

Vyras: » Aš maniau*, kad šne
ku su tavim.

Ligonė: Kai numirsiu, man,
rupi, kaip aš galėsiu užsivilkti
tą baltą drabuži ant savo spar
nų. ; /■ ■

Lankytoja (ramindama): Ne
sirūpink, geriau pamąstyti, kaip 
užsidėsi kepinį aut ragų.

Moteris vyrui: Ir smagų gi 
sapną sapnavah. Atrodė, kad
mudu abu mirėme ir kad po 
mirties aš daugiau niekuomet 
tavęs nebematyčiau.

Vyras: O kodėl ?
Moteris: Todėl, kad aš nuke

ltojo atgal į kliubą senas 
narys Stasys Prichodskis, chL 
cagietis.

Jaunuoliai bolės lošėjai atsi
stojo pirmoj vietoj laimėdami 
trofeją kaip Cicero čempionai 
Garbė musų jaunuoliams.—D.

JUOKAI
Pirmas draugas: Tu sakai, 

kad tavo žmona turi aršiausia 
atmintį pasauly. Ar ji taip 
viską užmiršta?

liavau į dangų.
: « $ &

Motina: Jeigu sergi, tai ko
dėl taip šokinėji?

Vaikas: Matąi, motin, aš tik 
paėmiau vaistų, bet užmiršau 
prieš paimant juos pakratyti.

Meksikonas ir amerikonas 
dirbo kartu anglies kasykloj 
Kansas valstijoj.

| Meksikonas kelis kantus pa
vaišino amerikoną kiškiena. 
Vieną dieną amerikonas paklau
sė meksikono: “O kur tu tuos 

j.kiškius pagauni ?”

ve ir kad tu nematytumei mu- 
sų nešvaraus ir nedoro gyveni- l 
mo”.

Nei ligoninės, nei kurortai, 
nei bažnyčios su aukštais bokš
tais nesustabdė epidemijų. Epi
demijas sustabdė medicinos 
mokslas, to mokslo nurodymai, 
kurie sakyte sakė, jog švara 
yra būtinai reikalinga. Medici
nos mokslas nurodė taip pat ir 
tuos šaltinius, kurie gimdo epi
demijas. Tada' jau buvo valsty
bės reikalas sukurti sanitariš
kas sąlygas, kurios neleistų 
pavojingoms ligoms plėstis.

O kur yra tinkamiausia vie
ta, kur piliečiai gali susipažin
ti su pagrindiniais sanitarijos 
ir higienos ‘dėsniais? Ta vieta 
yra mokykla. Pirmoje vietoje 
tad ir reikia mokyklomis susi
rūpinti.

žmonės serga įvairiomis* ligo
mis. Dažnai serga visai be jo- 

jkio reikalo. Būtent, serga todėl, 
kad jie nemoka nuo ligų apsi
saugoti. Išimkite sifilį, tracho
mą ir tuberkulozą iš lietuvių 
tarpo ir ligoninės pratuštės. Iš 
to jau pats savaime aišku, kad 
ne naujomis ligoninėmis reikia 
susirūpinti, bet tuo, kad žmo
nės butų sveiki, kad jie nesirg
tų bent tokiomis ligomis, nuo 
kurių Vtisai nesunku yra apsi
saugoti.

Tiesa, lietuviai kaip tauta ne
seniai pradėjo savistoviu gyve-

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE

♦

f Šito of dam

Senator Barklftv ......
PADUCAH, Ky. — Kitą pavasarį <prie Gilbertsville, Ky., bus^pradėtas darbas ryšium su nauja 
tvanka, kuri atsieisianti apie $60,000,000. Senatorius Barkley daugiausia pasidarbavo, kad tvan
kai butų paskirti pinigai.

ŠTAI DABAR-
JAU IR KITAS

Long Distance
NUPIGINIMAS

MOKESČIO
PRADEDANT RUGSĖJO RIRMA

• The Illinois Bell Telephone nučių laikams t. y. pasikdlbėji- 
Company paskelbė kitą telefono inams viršyjant šeįšių minučių lai- 
pasikalbčjimp kainos nupiginimą, kotarpį.
ypatingai toms vietoms, kur as- Tai yra jau septintas nupigini- 
meniniai ir stotis nuo stoties pa- maą Long Distance pasikalbėjimo 
sikalbėjimo kaina buvo virš $1.10. kainos laike dešimts pastarųjų 
šita kaina taikoma kaip stotis iš metų. Tai sutrumpina tarpe .drau- 
stoties pasikalbėjimams taip ir gų ir giminių atstumą, gyvenan- 
asmeniniams pasikalbėjimams —• čių skirtingose vietose... tai duo- 
dienos ir nakties taipgi ir sek- da tinkamesnį susinešimą šeimos 
madienio laikams, su vaikais mokyklose. Taipgi, leid-

Be to yra taikoma kaip stotis žia ir biznieriams greitai susi- 
nuo stoties taip! ir ■ asmeniniams nešti su kitais miestais ... net su 
pasikalbėjimams ir priedinių mi- didelia ekonomija.

Prašant Long Distance apereitorius prandš visas kainų smulkmenas

ILLINOIS BELL TELEPHONE CO.

PIRKITE TARPE 34-TOS IR 35-TOS GATVIŲ

DYKAI! DYKAI!

’BOO
PINIGAIS DYKAI’!!

$25TRYS viena

antra $15DOVANOS t„čil $io
Laimėtojai būtinai turi būti traukimo vietoje.

KETVIRTADIENI,

September 10,9:30 v. vak.
3416 SOUTH HALSTED STREET

Tikiętus išduodame DYKAI su kiekvienu 25c pirkiniu kas pirma
dienį, antradienį ir trečiadienį pas šiuos Live Wire pirklius, kurie 

yra nariais naujai suorganizuotos tarpe 34-tos ir 35-tos gatvių

HALSTED 35TH BUSINESS 
MEN’S ASSOCIATION
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Į Kaliforniją Ir Atgal
(Tęsinys)

Tyrai
South Dakotos valstijoje yra 

pusėtinas plotas tyrų, — tęsia-i 
si apie šimtą mylių. Ten vien 
tik kalnai. Ir bet kokie kal
nai, kurie ^paprastai yra žaliuo
jančių kiniškų apaugę. Nieko 
panašaus čia neužtiksi. Kalnai 
visiškai pliki. Nuo jų viršūnių 
rieda smėlys. Kai saule šviečia,’ 
tai tas smėlys mirzc įvairio
mis spalvomis. j

Tie tyrai paprastai yra žino
mi kaip “Bad Lands”. Vadina
si, bloga ir netinkusi žemė, ka
dangi joks augmuo čia neauga. 
Kalnų smėlys yra minkštas ir 
po truputį vis rieda j pakalnę. 
Tokiu budu ilgainiui tie gnu-’ 
vantys kalnai pranyksta ir jų 
vietoje susidaro lyguma. Beva
žiuojant pasitaiko tų lygumų, 
matyti. Jau čia auga šiokia to
kia žolė, o didesnėse lygumose 
kur-ne-kur ganosi avys ir gal
vijai. Tačiau gyvenamų namų 
visai maža, — kas penkios ar 
šešios mylios. Galvijai girdomi 
iš pumpuojamų šulinių. Šiaip 
vandens net vaistams niekur 
negausi.

Tie tyrai yra apie 3,500 pė
dų aukščiau nekaip juros lyg- 
mala. Gal tai ir yra vyriausia 
priežastis to, kad čia taip yra, 
sausa ir niekas neauga. . .. * ' » ,,, ' 1 , 11 .

Iš tolo kalnai atrodo tarsi 
kokia uola, bet kai arčiau priei
ni ir palieti tą “uolą”, tai ji 
pradeda trupėti, tarsi molis su 
smėliu sumaišytas. 1

Galvijai ir avys atrodo visai 
neblogai, nors žolės čia kaip ir 
nėra. Galvijai, matyti* yra au
ginami beveik išimtinai mėsai.

Pavažiavus apie penkiasde
šimt mylių vaizdas pasikeičia: 
vietoje rausvos ir raudonos 
spalvos dominuoja mėlyna. Mat/ 
kalnų viršūnėse žemė yra me-j 
lyną. Kadangi ta žemė vis rie
da i pakalnę, tai ir visa apylin
kė atrodo mėlyna tarsi dangus.

“Paklydusi avelė”
Važiuodami tarpkalniu priva

žiavome daug avių, kurios ėjo 
skersai kelio. Turėjome sustoti 
ir palaukti, kol jos visos pereis 
per kelią. Pavažiavę nuo tos 
vietos apie vieną mylią, tarp 
kalnų pastebėjome gerokai su
nykusią avelę, kuri sau ramiai 
ėdė žolę. Ji, matyti, visai ne
bandė ieškoti kaimenės, — gal 
jai vienai patiko geriau gyvem
ti nekaip būryje.

Prisiminė man giesmė apie 
paklydusią avelę. Toje giesmė
je, kurią prieš 23 metus drauge 
su1 kitais giedodavau iš kantič* 

: kų Lietuvoje, kalbama apie 
piemenį ir vieną paklydusią 
avelę. Esą, piemuo palikęs di
delį pulką avių ir* ėjęs ieškoti* 
paklydusias. ...

; Piemens aš čia nemažiau. Ki
tais atžvilgiais bctfi aplinka 
buvo beveik tokia, kaip ir tėję 
giesmėje vaizduojama; pakly
dusi avelė ir “pūsčios”,,.

Black Kilis
South Dakotos 
nuo Wyoming 

vieta, kuri va- 
Hills”. Atseit, 
Savo laiku čia

Rašo Dominikas Kuraitį
Rushmore nacionalis 

monumentas
Tuose aukštuose kalnuose, 

tarp didelių žaliuojančių pušų, 
federalė valdžia nutarė iš ak
mens iškirsti keturių Amerikos 
prezidentų galvas. Jau nemažai 
darbo atlikę Pavyzdžiui, 
George Wasingtono galva jau 
visai baigiama iš akmens iškir
sti, Netrukus bus baigta Jeffer- 
sono galva, o paskui jau Lin- 
colno ir Teddy Roosevelto.*

Tas kainas, kuriame iš natu- 
rališko akmens keturiems pre
zidentams momimentai daromi, 
yra aštuonių šimtų pėdų aukš
tumo ir trijų šimtų pėdų pla
tumo. Kopti j kalną reikia spe(- 
cialėmis pakopomis, kurių ilgis 
yra L400 pėdų. Kas turi tvir
tas kojas, tas gali drąsiai lipti 
į kalną. Nėra mažiausio pagrin
do bijotis, kad uola nugrius. 
Be to, pakopos yra visai sau
gios. Vadinasi, labai tvirtai pa
darytos, Tačiau įš turistų visai 
mažas nuošimtis lipa į kalną. 
Ir tai beveik tik išimtinai vy
rai. Lipti reikia apie pusvalan
dį, o ilsėtis apie tris ar ketu
ris kartus. Pakerta ne tik ko
jas, bet ir kvėpuoti pasidaro 
labai sunku. Silpnos širdies 
žmonėms (tikrai nepatartina į 
tą kalną lipti. * ‘

George Washinglono iš ak
mens dirbama galv$ yra aukš
čiausia vieta toje apylinkėje. 
Aukščiau užlipti jau nebegali
ma. Tos galvos viršugalvis yra 
5,600 pėdų aukščiau nekaip ju
ros lygis. •

Darbininkai, kurie dirba prie 
tų ypatingų monumentų, yra 
keliafrri specialiais keltuvais 
(elevatoriais). Jie yra susodi
nami į savotišką lopšį po tris 
ar keturis ir keliami j viršų 
apie keturięliką Šimtų pėdų.

Jei iš manęs ir didvyrį paža
dėtų padaryti, bet į tą “lopšį” 
nesėsčiau. Jei virvės truktų/ 
tai ir kaulų nebebūtų galima 
surasti,
vandenyno, 
man

Besibaigiant 
valstijai netoli 
yra nepaprasta 
dinasi “Black 
juodieji kalnai,
prezidentas Coolidge vasaravo; 
čia rugpiučio 29 d. buvo atvy
kęs ir prezidentas Roosevelitas.

Juodieji kalnai dar aukštes
ni nekaip “Bad Landa”. Tačiau 
jie yra iš uolos, o ne smėlio sų»- 
daryti. Uola sulaiko dulkes, to
dėl ant jos paviršiaus jau yra 
susidaręs žemės sluoksnis. Štai 
kodėl kalnuose auga žolė ir di
desnės bei mažesnės pušys.

Kur tik čia nepažiūri, visur 
matai juodus kalnus, kurie yra 
apaugę pušimis. labai nuosrtą*- 
bu, kad ant uolų auga pušys, 
liet taip yra.

Tuo atveju Ramiojo 
žinoma, nebetektų 

pamatyti.
(Bus daugiau)

Mažai automobilių 
nelaimių

Apskaičiuojama, kad Darbo 
Dienos šventėms iš Chicagos 
buvo išvažiavusių apie 400,- 
000 automobilių. Pirmadienio 
vakare jie sugrįžo į miestą. 
Automobiliai užplūdo kelius, 
tačiau įdomu pastebėti, kad 
tokiame susigrūdime mirčių 
dėl automobilių nelaimių ne
pasitaikė tą vakarą Chicagos 
ribose. . i

Chicaga buvo laiminga ne
turėdama vieškelių tragedijų. 
Tačiau kitose vietose visoj ša
ly per šventes mirtinų auto
mobilių nelaimių buvo daug.

Užsiregistruokite 
balsavimams

"ButipaL užsiregistruokite” 
—toks yra Šauksmas kiekvie
no piliečio balsuotojo Cook 
kaųntej, kurs brangina savo 
teisę balsuoti. Reikalas užsire
gistruoti yra daug svarbesnis, 
nei kuri kita veikla politikoj. 
Ba nuo to laiko, kai tapo išlei
stas naujas pastovios regis
tracijos įstatymas, joks pilie
tis Cook kauntėj neturės tei
sės balsuoti lapkričio, 3 dieną, 
jeigu jis ne užsiregistruos iki 
spalio mėnesio 6 dienos.

Pastovios registracijos aktas 
apsaugo /interesus ,/ kiekvieno 
piliečio, nežiūrint kokiai par
tijai jis arba ji priklauso.

Kiekvienas Amerikos ; pilie
tis^ kurs vertina savo piliety- T • a • .*1 ■ k* * • *

Skoniu ir Kvapu!
— MĖGINK
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Straight
Bourbon

TIKTAI
STIKLIUKAS

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i 

Šis skyrius yra vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite, susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir. klauskite pilnio Pątaįtjo. 
čia jųsgausiteinįormacijų, Jeigu tik jų bus galima gauti.

American < 
Whiskey

• Taverna navininkai teika- 
la"l”‘ >RY )0 PROOF 

jįtti tyki*, i) &Į)it.iii.i|Ai'»Į»A.. I I 1H|<į' rR . ,   ,

VIENINTELIS DISTRIBUTORIŲS WUO^SALE ONLY 

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYk 
3252 S. HALSTED ST. .CHICAGO

savo pareiga dw dalykus: pir-'matyti šiuo metu World Play- 
mą — jis privalo užsiregis
truoti pats ir užtikrinti sau 
teisę balsuoti; antrą — jis pri
valo raginti savo gimines, kaL 
mynus ir draugus padaryti tą 
patį, būtent užsiregistruoti.

Atminkite: jus negalėsite 
balsuoti lapkričio mėnesį, jei
gu neužsiregistruosite iki spa
lio 6 dienos.

Visi balsuotojai, kurie gyve
na Chieagoj, Chieago Heights, 
Berwyne, Ciceroje, Elmwood 
Parke, Evergreen Parke, Har* 
vey, Morton Grove, Stickney 
ir S.ummit’e, miestuose ir kai
meliuose esančiuose 
County Board 
Commissioners 
gali užsiregistruoti Miesto Sa
lėj, Chicagoje, kasdien iki spa 
lių mėnesio 6 dienos, nuo 9 v, 
ryto iki 5 valandos po pietų, 
šeštadieniais galima užsiregis
truoti nuo 9 valandos ryto iki 
p.iety-. ■■■-.r

Piliečiai taipgi j;gįhęs užsire
gistruoti savo’ apieliukes pre- 
cinktuosc rugsėjo 19 dieną ir 
spalių 6 dieną.

Balsuotojai, kurie gyvena 
Cook kauntėje, bet nėra kaun- 
tės rinkinių komisionierių ju
risdikcijoj, privalo užsiregis
truoti savo apielinkės balsavi
mo precinktuose rugsėjo 26 ir 
spalio 6 dieną.

Jeigu vertinate savo balsą, 
tai užsiregistruokite!

house teatre vidurmiesty, 410 
So. Michigan Avė,

Paveikslai yra filmuoti žie
mių {žemės ašigalio rajone ir, 
todėl, atneša kino mėgėjams 
tą, ką realistinis gyvenimas 
jiems šiandien gali duoti įdo
miausio.

Tad, kam leidžią laikąs, ne
praleiskite progos pamatyti.

—Rep. $-y.

Laikas jau pirkti

• AUTOMOBILIAI IR
AUTO
šiame skyriuje skelbiama tik tie

teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales 
Vieniu telk: lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 -West 31-st Street 
Victorv 1696

, ... n. , I u . m,.*—.. .............. ..

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis.
r 4050 ARCHER AVENUE

Virginia 2121.

S. K. Auto Wreckers
9927 SO. MICHIGAN AVĖ.

Lietuviškas S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,000 automobilių didelis 
pasirinkimas senų ir naujų automo
bilių dalių taipgi turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankė. Tel. Pullman 4091.

• ANGLYŠ^COAL“

• Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr. . 

WHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informaciją ir kainų.

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St. 

Pristatome—Tel. Virginia 1899

Cook 
of Election 

jurisdikcijoj,

Prasidėjo mokslo 
sezonas

Artinantis žiemai, kartu su 
ja ir žiauriesiems šalčiams lai
kas pasirūpinti ir anglimis.

Lengva yra,, nupirkti anglis,

Antradienį Chicagos parapi
jinės mokyklos pradėjo .moks
lo, sezoną. Nužiūrima, kad 
ŠĮiemet JChicagos parapijines 
mokyklas lankys .apie 185,000 
vaikų, berniukų ir mergaičių. 
Antradienį taipgi pradėjo mo
kslo metus kai kurios viešo
sios mokyklos Cook 'kauntėj. 
Skaičius tų mokyklų ^mokinių 
siekiąs 105,000. Pradedant gi 
ateinančiu pirmadieniu Chica
gos viešosios mokyklos pri
ims dar 475,000 mokinių. f
' . ' 1 ■ -r.-i < i<i > į

World Playhouse Te
atre “7 didvyriai
Vieną iš įdomiausių filmų 

iš Rusijos šiandien yra “Seven 
Brave Men” arba Septyni did- 
vyriai. Tą veikalą galima pa-

Siunčiam G61en Telegrama I VImm 
Pasaulio Daile 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7814

'.I./R! 'T.. |I>A»

ILaidotuvių Direktoriail

JUOZAPAS
UDEIKI
REPublic 8340

VIENU METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

v ; ■ t

. j U*'"•■'V. ■'

x WĄLTEB MICKUS
Persiskyrė Su šiuo pasauliu 

12 dieną Ifyuffsęjjo men. 1935 
m., sulaukęs '' 4*7 m. amžiaus, 
gimęs Lietuvbj.ė,'' Panevėžio ap.

Paliko dideliame nuliudime 
x Dukteris, Marthą ir Frances, 

gimines ir draugus.
Liūdnai atminčiai musų 

brangaus Tėvelio bus laikomos 
šv. -Mišios šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje penktadienį, 11 d. 
Rugsėjo mėn., 1936 m. 8:00 v. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Jau praėjo vieni metai kaip 
toji nelaiminga mirtis atskyrė 
tave, mylimas tėveli, nuo mu
sų. Ir musų širdyse skausmas 
paliko amžiną atmintį, nors ir. 
žinome v kad ilsies amžinai ir 
negrįši pas mus niekados. Tik
tai'; mes anksčiaus an> vėliaus 
ateikime' pas tave musų myli
mas teveli,

Nubudę, \ ' X
Dukterys, Gimines ir .Draugai.

tik labai sunkų nusipirkus ra
sti pasitenkinimą. Tad, kad 
būti patenkintu, t. y, kad gau
ti geras anglis ir gerą patarna
vimą, verta atsikreipti į ReineĄ 
Coal Company, kurios antra
šas yra: 59th ir Wood Streets. 
Tos bendrovės skelbimas šian
dien telpa Naujienose, jame 
jus galite rasti, sau ir smul
kesnių žinių. O jei to nepa
kaks, paskambinkite GROVE- 
HILE 1000.  <—Re p.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.
•BARZDASKUČIAI 
BARBER SKOPS

J. GRIŠKĖNAS 
Gražiai k< 

3218 So. V

JUAKJBEK SHOP 
kerpa plaukus. 
Wallace Street

Screened 
.25 tonas

Educational 
Mokyklos 

j-įj-Įj-Įj-LTn-r u—**■ **

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiamo paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St, Chieago, III.

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu draugams ir kostumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir. žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 West 34th Street.
Tel. Yards 5335

• TAVERNOS
Pete’s Place

Pranešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE 

TeL Prospect 6175.

' World Playhouse
410 S. Michigan Ay,. arti VanBuren :
Veiks nuo pietų iki vidurnakčio 

25c iki 2 v. p. p.—85c 2 iki 6:80 
v. p. p.—85c-50c po 6:30 v, p. p. į

DABAR EINA
"7 BRAVE MEN” :

Sovietų kalba—Anglų užvadinimai 
Galinga didvyrio meilės drama.

w Filmuota ąrktikos rajone. ,!

PADĖKAVONS

. rmr

'aNT^^a' SHIDLAUSKAS ■ 
kuri mirė 4 dieną Rugsėjo 

ir palaidota tapo Rugsėjo 7, 
1986 m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu- ,• 
tilus ir negalėdama .atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą. '

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame ; giliausią 
padėką dalyavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam ■ tėvui, ku
nigui Valančiui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos 
sielą; dėkavojame i graboriui 
S. P. Mažeikai, kuris savu ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo | ją į am- 
žinastį, o mums ,palengvino 
perkęsti nuliūdimą l ir rūpės- ; 
čius, dėkavojame grabnešiarns 

v Šv. Mišių Aukautojams, gėlių 
aukautojams ir pagalios de- 
kavojame visiems, dalyvavu
siems laidotuvėse I žmonėms; o 
tau musų mylima moteris ir 
motina sakome; /ilsėkis šaltoj 
žemėje. Nuliūdę liekame,

Vyras, sunai, tėvai, seserys, 
brplis ir gimines,,

KLEMENSAS BALTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 5 fd., 4-tą valandą 

ryto, sulaukęs 47 metus amžiaus, gimęs, Lietuvoj Reibe- 
nių kaime; Skaisgirio vals„ Šiaulių apskr. Amerikoj iš
gyveno 29 metus. '

Žuvo automobilio nelaimėje, kuri . įvyko netoli Gary, 
Ind. parvažiuojant namo iš Indianapolio, Ind. Pasimirė 
ligoninėje Gary, Ind.

Paliko dideliame nųliudimė moterį Sophia, po tėvais 
Rutkauskaitė k dukterį Sophia, sūnų Klęmencas, kuris 
buvo sykiu su tėvu, ir liko lengvai sužeistas ir paliko bro
lį Kazimierą Baltą ir brolienę Lenoą ir jų šeimyną, du 
ŠvOgerius J. Rutkauską ir A» Puleikį, dėdę Tadaųšą Si
manavičių ir pusseserę Drigotięnę ir daug draugų ir pa
žįstamų, Lietuvoj e paliko motiną Oną Baltienę ir brolį 
Blazą, 4 seseris; Olisę, Marijoną, Juliją ir Oną ir daug 
kitų giminių. į - - - , * /

Kūnas pašarvotas randasi jo uąmuose, 1620 S. 47th Ct., 
Cicero, IR. Tėl. Cicero 6663 M. Laidotuvės įvyks ketv., 10 
d, rugsėjo 9 v, r. iš namų į Šv. Antafto bažnyčią ir iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiėro kapines. * \ 
r Visi • Ą, Aį K. Bąįto giminės/draugui, iy pažystami esat 
nuoširdžiai įkviečiami dalyvauti įaįdotnvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę*

Moteris, Motina, Sumiš, Duktė ir Gimines.
Patarnauja lald. dir. Petkus, telefonas Cicero 2109.

• UGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami J 4

Palagas ligoni- *45-00
Akušerija na- $4 tvftfi

muose .......... —-------- Iv U U
Medikais egzami- $*fl aQn

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

— ■■ ......  . .......... . ' ■' "N ■ Į< I. II.H*

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs*- 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus 
mus atsilankyti į musų 
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St.
kampas North West 66 SL

užeD

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knitting Mills
THE ■ BRIDGEPORT KNITTING ■ 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD* STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
ksiu tuzinas $12.00.

Tel. Engtevtood 5883—5840

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

Musą r užeigoj - visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miiler HighLife. 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi -ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Dūkti.' 
EMMA IR EMILY.

- ■ - . —r- . ■*' - *- — h ■■ - —

REStAlJRANffi

Green Mill Tavern
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENE
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336

Universal restaurant
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Ranku Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• RAŠOMOS MAŠINE- 
LES—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 

*15.00^ asam 
PERKAM flSsSČSSV 
Parenduojam J
PARDUODAM 
PATAISOM
RIBBONAI............. ........... 390

25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagner Typewriter
Sales & Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534 

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

*■* ........- 1 ...................  *........................... . ........................................... . I ■■ —

Mike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtine, vynas, Monarch alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. California Av.

Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENfi, Tel. Pullman 4151 

136 E. 107th Street

► SALDAINIU KR.— 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
3150 SO. HALSTED STREET

P. SIRBIKE, Savininkas.

Three Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti Šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios gęros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

Lįetuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Liquor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE 

, Pilone Lafayette 2114 . j



ŽUVAVIMO SEZONAS ČIA PAT
CLASSIFIED ADSJuozui esant visai

Viena.

nuo
For Rent

nariai

3459Atyood

CLASSIFIEDADS

mo

laimi
dėl Pastovios Kokyb

4171 So,1936. Liggitt & Mybm TCBAGCO Cty

Chesterfield laimi dėlto, 
kad turi pastovią kokybę

Darže 
blokai

COAL 
Anglys

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

laiku Juozas Ma- 
Wėstern Electric

Peter Lapenis.

OFISAI RENDON, SOUTH SIDĖJ 
Du remodeliuoti ofisai rendon prie 

žiemių

su mažu įmoks* 
ant didesnio na- 
Archer Avė. ir 
8 vakare:
0127.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta daug stako su visais įtaisy
mais už $250.00 su namu ar be na
mo. 5331 Wentworth Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas.

PARSIDUODA daining ruimio ir 
front ruimio setai prieinamai. Krei
ptis į laikraščių standų, Žiemių va
karų kampas prie 18 gatvės ir So. 
State S t.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 2 aukštų budinkas 
su tavernų gerai išdirbtu ar mai
nyti. Klauskit pas žydukų. 4707 So. 
Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

SLA 36 kuopos 
išvažiavimas

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500

PARDAVIMUI grosernė senai iš
dirbta. Geras biznis. Yra 5 kamba 
riai užpakalyje. Parduosiu pigiai.

4540 So. Western Avenue.

Trečiadienis, rūgs. 9, 1936

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

4ži AusipažįstU' Su visa ‘ biznio 
eiga.' ,/Ą 1

■ • • • ■ - * *. . - ' ; ■ 7,:' . •■■■ ■

Bet, pabrėžia Dr. Atwood, ga
lima pĄ^tebėti reikalavimas tik 
jaunų*- vyrų, kurie parodo ypa
tingų, gabumu. .

eiti, šias pareigas

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

REIKALINGA patyrusi veiterka į 
restaurantų. Atsišaukite Milda Res- 
taurant, 3206 So. Halsted St.

ir mesi 
vieta lie

ne unijistas —■ 
tų darbų per daugelį metų — 
visų darbų boilerius kūrenti 
pentuoti, varnišiuoti ir tt.

Peter Daraška, 
So. Lowe Avė. antros lubos.

Parsiduoda 
Lunch Room 
Biznis senai 
—Parsiduoda 

1858

visuomet užtikrintas. Musų

IEŠKAU jaunos mergaitės į ta- 
vern darbų. Patyrimas nereikalin
gas. Geras mokestis. Prie šeimynos 
gyventi, darbas nuolatinis. Atsišau
kite Belhvood 938.

REIKALINGAS bučeris, patyręs 
ir mokantis lenkų kalbų. 3348 So., 
Morgan St. Tel. Boulevard 3162.

Lietuvis laimėjo tro 
fėja Kanadoj

MAX KOHN. Turim Rusiškų, Tur
kiškų Tabakų ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

PARDUOSIU 2 fletų namų. Nau
jai išdekoruotas namas. Gerame sto
vyje. Savininkų matysite 6101 South 
State Street.,

REIKALINGA 3 automobilių seil 
smanų, kurie norėtų dirbti 
kėsime komišenų ir bonus. Patyri
mo nėra reikalo. Ray F. Schūster. 
3704 So. Western Avė.

i? urniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PA&STDUODA grosernė 
nė Brighton Parke. Gera 
tuviams.

Pašaukite telefonu:
Lafayette 6546.

KAINAVO $7,800.00 už $2,800.00 
6 kambarių namas apšildomas iš 
beismento, platus lotas, 2 karų ga
ražas, galima pirkti 
jimu, arba įsimaino 
mo; randasi netoli 
Califomia. Tel. po 

Boulevard

REIKALINGA mergaitės namų 
darbui—nuolatinis darbas ir gera al
ga. Reikės gyventi prie vietos. At
sišaukite: 3041 Argyle St.

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
RIMOS ĮSTAIGOS

PARSIDUODA restaurantas ir 
lunčruimis. Tikras bargenas. Tęle- 
fonuokite Victory 8773 arba kreip
kitės d 2849 Emerald Avė. 3-čios 
lubos užpakaly.

PARDUOS arba mainys dėl mo
ters mirties — namų tavernų. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Atsišaukite. 
4559 So. Wallace St., D. Shidlaus-

EXTRA 
namas su tavernų ir 

prie didelių dirbtuvių, 
išdirbtas. Nėra skolų 
dėl menkos sveikatos. 
West 89th St.

tį samdyti’"daugiau vyrų steno- 
grąfųį Nora,1, žinomai merginų 
stenografių « * skaičius kur kąs 
Viršija vyrį skaičių, visgi ga
limą matyti įidėjąntį ręikala* 
vimą ,vyrų šioj darbo , srity j.

* . ” * • • . .

Tapiau,sako .Dx/Atwood, jis 
nęrnąpųs,^}<ad'vyrai stenografai 
isstuĮntų}-moteriškes iš šios sri
ties. ' ’

Faktas greičiau esąs tas, kad 
stenbgrafų darbaitiš itti&mi jau
nį. vyrai, „kurie rodo gabumų 
išsitobulinti' viršilų vietoms?De
presijos laikais įvairių biznio į 
staigų štabai, tapo sumažinti.

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

MERGINA bendram namų darbui
2 vaikai, geri namai. Mrš. Worsek 

1524 Olive Avė.

PARSIDUODA cigaretų ir tabako 
rautas. Gera proga gabiam. Kreiptis 
Žydukas. 4707 So. Halsted St., tel. 
Yards 0808.

18 G. APIELINKR 
iš jaunų lietuvių, apie kuriuos 
smagu prisiminti spaudoj, yru 
Juozas Matulis, 1906 South Hal
sted Street. Jo sportas tai dir
bimas modelių mažų aeroplanų. 
Daug kartų jis yra laimėjęs vi
sokių prizų čia Amerikoj.

Pastaruoju laiku jis lankėsi 
Kanadoj. Toronto mieste lai 
kyta m.v rugpiučio 31 iki rug 
sėjo' 2 dienos mažų aeroplanų 
paroda ir kontestas tų aeropla
nų lekiojimui Toronto kolizejaus 
trobesy (indoor flying).

šioj .parodoj p. Matulis lai 
mėjo pirmą prizą, didžiulę si 
dabrinę taurę—Good Year Tro- 
phy. Jo padirbtas aeroplanas 
išsilaikė ore 12 minučių 29 ir 
du penktadaliu sekundų. P-no 
Maiulio modelis padare geriau 
šią rękordą visų kitų kontes 
tautų tarpe, 
" Yra garbe jaunuoliui Juozui

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distahce 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yafds 3408

duosiu atsakymą ir paveikslą 
ant pareikalavimo grąžinsiu.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

, Rox 509 
Chicago, III.

Situation W ant e d 
Darbo Ieško

J j ai 3/j praeinant, 
tos įstaigos pradeda jausti rei
kalą apsirūpinai busimais vedė
jais. ’ . ’ • ,

Taigi firmos pasamdo jaunus 
vyrus, kurie yra? geri stenogra
fai, palaiko juos mėnesį, kitą 
generaliame ofise, o po to pa 
skiria privačių sekretorių par
eigoms

PARSIDUODA $825 už akta nu
perka puikių mažę 15 akru farm% 
namus, bames, sodną, elektrą, pei- 
vmentą.

A. L. WALKER.
49 S. Washington, Hinsdale, III.

PARSIDUODA grosernė ir mė
sos marketas. Parduos labai priei
namai. 2953 W. 59th St. Republic 
8931.

Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame' gerą nuo
laidą.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas 
—Insurance. Padarom dokumentus, 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Westem Avė.

MERGINA namų darbui, savas 
kambarys, geras mokestis. J. Lifshitz 
3821 Wilcox. Neyada 8576.

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bizuio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatvkite 
mus pirm negu pirksite kitur,

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo janitorius 
Dirba 
moka 
taipgi

taipgi jo tėvui, kurs užaugino 
gražiai sūnų našlaitį, nes moti
na mirė dar 
jaunam.

Dabartiniu 
tūlis dirba 
kompanijai.—

žiemių vakarų 85-tos ir Halsted 
gatvių kampo, tinka profesionaliems 
žmonėms, renda prieinama. Gordon 
Realty Co., 809 West 35th St., 

Yards 4329. .

, prie Archer 
į vakarus

Chesterfield; turi visišką pasto
vumą lengvo, sunokusio tabako 
... visiškai pastovi tyra cigaretų popiera 
... visiškai pastovus maišym

mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50ę,. 75, arba $1.25.
4, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 

j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, vienas kūdikis, geri namai, 
gera mokestis gali nakvoti ant vie
tos ar eiti namo.'
J. Glassman, 1227 Newberry Avė.

John Stratton, Lincoln parko akvariumo fbrmanas, palei
džia didelę lydeką viename iš Chicagos parko dištrikto prūdų. 
Tai yra viena iš tūkstančių žuvų, kurias parkų distriktas pa
leidžia prūduose prieš atsidarysiant žuvavimo sezonui rugsėjo 
12 dieną. , . „ i .

ir plačioji lie- 
kviečiama at- 
pasilinksminti

MfeRGINA ar moteris bendram 
namų darbui, geri namai, gera mo
kestis. Perlman’s 3443 West Roose- 
velt Road.

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

REIKALINGA patyręs virėjas 
(cook), trumpos valandos, valgis, 
kambarys ir alga. Taipgi janitorius, 
patyrimas nereikalingas. Turi būti 
blaivus žmogus. Valgis, kambarys ir 
alga. Atsišaukite tuojaus: South 
Central Hotel, 1245 So. Michigan 
Avenue.

SLA 260 kuopos dėl Darbo Dienos šventės susirinkimas aitile- 
tas iki sekančio sekmadienio^ rugsėjo 13 d: 2 Vai. po pifetų, 
6812 S. Western Avė. Visi nariai prašomi atvykti vkud 
skaitlingiausiai. Geistina, kad atsivestumėt naujų narių 
prie SLA prirašyti. Kuopos rašt, K. Liutkus.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
J, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi-, 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir ttJ

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys . didesnis
skaičius naujų narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros. Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tikChicagos Lie
tuvių Draugijos nariai. : .

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 jiarių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo ‘l 5 iki 30, metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo ndriuš bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros,, ■srityje.'Yra 3 -pašalpos skyriai: J$6, $10 iri

ANGLYS! ANGLYS! i merginos
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG IŠ 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run .............  $5.75

Lump or Egg ....;................ 6.00
Screenįngs .....................   4.75

v 4 tonai minimum
Pašalkite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 3882

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 36 kuopa rengia draugiš
ką išvažiavimą, kurs įvyks sek
madieny, rugsėjo 13 dieną, Big 
Tree Inn 
avenue, 6 
Kean avė,

Kuopos 
tuvių' visuomenė 
vykti į pikniką, 
pašokti, keptos avienos, silkių ir 
l^įtkb ragauti.

; Jei kurie neturi automobilio, 
tai patariami yra pasinaudoti 
trokį, kurs lauks norinčių da
lyvauti^ piknike 11 valandą ry-

TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

SUPPLY COMPANY 
f A INCORPORATED '
Garbingas storis ir geras patarna 
vhnas
19 metų veikimas pildai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ. 
CHICAGd. ILL.

PIRMŲ MORGIČ1Ų PASKOLOS 
$2000.00 IKI $200,000.00 

ant namų, apartmentų, krautuvių 
.. • , ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO. 

208 So. Dearborn St. 
kambarys 1001 

Tel. Wabash 4737.

Samdė vyrus 
’ grafus

rusies is

MERGINA namų darbui, virimas, 
—savas kambarys. Meyers, 3652 
Pine Grove, Bittersweet 1799.

to prie 'Sąndaros, 814 West 33 Dabar, 
strėet.

SLA. 36 kuopa yra didžiausia 
kuopa Chicagoj. Jeigu* į. meii- 
kų draugijėlių parengimus su
važiuoja daug žmonių,'tai ten
ka manyti, kad ši kuopa turės 
tikrai^ skaitlingą publiką savo 
išvažiavime:'/' ,/

REIKALINGA moteris ne jaunes
nė kaip 25 metų prie lunchans ir 
kaipo veiterka taverne.

. Popsie’s Taern, 
Halsted Street. .•

ir per- 
maišymui, kurio negalima nukopijuoti 
... ir pastovus dėl naujausios 
dirbinio būdų.

: NMmV SAVININKU ATYDAT
Musų biuras suteiks’, patarimus na
mų savininkams ►rifeikale* nešusiprati- 

jnių su rendaunirtkais. Maža , narinė 
mokestis. Atdarą'.kasdien įtto ’ 8 vai. 
ryto iki 8 vdl3;wk. ršvėnįjadičniais 
nuo 10 ryto iki iJfet. - -

LANDLORDŠ 1HUREAU OF 
CHICAGO, Hikorporuotas 
1642 West >į4fįšionJ* St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau įšiUo adresu virš

• v 50 metų.
-------- -------------------------------- ;—'..Trp; .. .f...-------------------------------------

Furs .
FUR KAUTAI, m PAIMTI MAI

NAIS PARDAVIMUI. ’šTikrų Stbiri- 
jos voverių, $60. Persijos juodi $70, 
Japonijos žebenkščių $65. Raccoomj 
$25; Muskratų $20. Tikrų Rytų že, 
benkščįų $150. Ekonominis skyrius, 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan, 
Atdara vakarais. 1

Help Wanted—Female 
________Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina apie 20 m. 
amžiaus prie namų darbo. Naktimis 
pasilikti—geras užmokestis. Atsi
šaukti Charles Pozen, 3351 South 
Halsted Street.

Persona! 
Asmenų Ieško

PAiEšKAUAPSI^DIMin 
arba našlės ne 

jaunesnės 40 metų ir nesenes- 
nės 48 metų. Turi mylėti rim
tą ir padorų gyvenimų. Pa
geidaujama, kad suprastų an
glų ir lietuvių kalbas ir nusi- 

[ manytų apie biznį ir pati tu- 
jrėtų šiek tiek pinigų. Aš esu 
49 metų. Svaigalų nevartoju. 
Turiu pelningų biznį. Gera 
moteris turėtų gražų gyveni
mų. Rašykite ir su laišku pri-

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram na 
mų darbui, 2 vaikai, nakvoti.

Briargate 2338.


